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 مقدمة

ن شركر أنفسنا كمن سيئات كنعوذ با م،كنتوب إليو،كنستغفره،كنستعينو،إف اغبمد  كبمده
ال الو إال ا كحده ال كأشهد أف كمن يضلل فبل ىادم لو،،من يهده ا فبل مضل لوأعمالنا،

أرشد ككجو كبُت كنصح صلى ا عليو كعلى آلو شريك لو،كأشهد أف ؿبمدان عبده كرسولو،
 :أما بعد ن دييما كثَتا إذل يـو الكصحبو كسلم تسل

 اًتؾ أثرىتكإدراؾ،س فبارسة اؼبرشد السياحي لؤلفعاؿ األخبلقية كفقان ؼبعايَت اػبَت عن كعي فإف
فيصبح ىذا اؼبرشد ل على العملية السياحية بأكملها،ب،كعلى اإلرشاد السياحيعلى السائح،

كعملي يف فإف علم األخبلؽ علم نظرم ،كىكذاان يقـو بعملو على أكمل كجو،خَتٌ  إنسانان 
ن خبلؽبا مؤىبلت لذا فبقدر ما يعترب اإلرشاد السياحي مهنة ديكن أف سبارس مسو،الوقت نف

الدكؿ  يفالداعمة لنجاح السياحة ة األنشطة الرئيس كاحدان من عتربيو إال أنٌ كمعايَت معينة،
دبعايَت  من الناحيتُت اؼبهنية،كاألخبلقية كذلك نظر إليػوتطلب اليكىذا ما اؼبتقدمة سياحيا،

 .اقتصادية كفنية عالية  

 :الموضوع وأسباب اختيارهأىمية  

ألهنا تنقل حضارة ؛إلرشاد السياحي رسالة شأهنا عظيميف كوف مهنة اتظهر أمهية اؼبوضوع  
كؼبا ؽبا من  ىادفةاألمة كظبوىا كرفعتها كفق مضموف أخبلقي يقـو على أسس كضوابط كمعايَت 

كذلك من خبلؿ نشر الثقافات كالتثاقف بُت اجملتمعات ،كمستقبلهاَت عظيم يف حاضر األمة تأث
. 
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الذم حيدد مسارىا اؼبسلكي، لذا فإف ُكيتجلى ظبو ىذه اؼبهنة كرفعتها يف مضموهنا األخبلقي 
من البديهي أف تستمد األمم كاجملتمعات أخبلقيات اؼبهنة من قيمها كمقوماهتا، ككبن نستمد 

 .ثنا العريب السعودم أخبلقيات ىذه اؼبهنة من ترا

كاؼبرشد السياحي كيتضمن ىذا اؼبوضوع ما يشعر بو كل عامل يف القطاع السياحي بصورة عامة 
 . يتعُت عليو مراعاتو يف أدائو لرسالتو كقيامة بعملوإذ  خاصة ؛بصورة 

لقا كمن ىنا، فالعامل يف القطاع السياحي يف اؼبملكة العربية السعودية  ينتمي إذل بلد تعد منط
لذا عليو أف ديثل اجملتمع السعودم بعيدا عن الغلو أك التطرؼ أك ، للحضارات كمهبطا للوحي 

 .اعبفاء أك االكببلؿ

فاؼبرشد السياحي ىو عصب العملية السياحية كعنصرىا الفعاؿ ؼبا يقـو بو من دكر فعاؿ يف  
اؼبهنة اليت تفرضها عليو لذا فيلزمو أف يتخلق بأخبلقيات ىذه ،ة كالتجربةنقل اؼبعرفة كاػبرب 

أف اؼبرشد  البحث قدمةميف  توكما ذكر  .ِ اليت ىو تابع ؽبااعبهة اغبكومية شريعتو الغراء ك 
كاكتسابو , من معادل نقل الثقافات كاغبضارات بسبب توجيهو كإرشاده ان معلم االسياحي غد

 .كمبادئو  يكوف ؽبا التأثَت يف سلوكو كقيمو مصادر الثقافية كاؼبعرفية اليتلل

 : موضوعأسباب اختيار ال
  توفر فيهم صبيع اؼبعايَت كخاصة معيار األخبلؽ يؼبرشدين سياحيُت حاجة القطاع اؼبهٍت

 . كحسن التعامل مع السياح 
  بو العلم فيو كقلة  كذلك لقصور النظر؛اغباجة إذل بياف ىدم الشريعة يف ىذا اعبانب

 .لدل بعض العاملُت فيو
                                                

.  شتمل عليو الشيء كاحتواه من خصائص كفبيزات، أك كل ما استنبط من ىذا الشيءاكل ما " اؼبضموف األخبلقي ىو  ُ
 -ؼبضامُت الًتبوية لبعض القصص النسائي يف القرآف، الكرًن ا)نورة العريٍت، ) األخبلقي يعٍت اتول األخبلقي فاؼبضموف

 .ٖـ صََِّىػ ، ُِْْاألقساـ األدبية ،  رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية بالرياض( رسالة ربليلية

 .www.stguide.com سياحةلاؽبيئة العامة ل موقع ِ

 

http://www.stguide.com/
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 :موضوعالأىداف 

 .تعزيز انتماء العامل لرسالتو كمهنتو، كاالرتقاء هبا  -ُ
 .كاالرتقاء بالسياحة ر اجملتمع الذم يعيش فيو كتقدمو،اإلسهاـ يف تطوي -ِ
التمسك بأخبلقيات ىذه اؼبهنة ؼبا ؽبا من  لعاملُت يف القطاع السياحي علىحفز ا -ّ

 . أثر على السياح كالعملية السياحية 
من خبلؿ مهنة كاليت تسعى لتطبيقها كنشرىا سياحة لة العامة لاؽبيئ أىداؼ ربقيق -4

ىذه األىداؼ كفقا من  وربقيق توضيح ما يلـز اؼبرشد السياحي اإلرشاد السياحي ك 
 . اجملاؿ اػباصة هبذا اللتزامو بأخبلقيات اؼبهنة

 :الدراسات السابقة في الموضوع
 .فيوفسرين أف أكوف أكؿ من ينهج كيفتح الطريق دل أجد دراسة سابقة يف اؼبوضوع 

 :منهج البحث 
كقد سلكت يف توثيق النقوؿ ،كاف اؼبنهج الذم سرت عليو يف ىذا البحث ىو اؼبنهج التكاملي

 :كاإلحاالت يف حواشي الصفحات اؼبسلك التارل 

اشية يف اغب أكردتو بُت قوسي تنصيص كأشرتإذا تصرفت يف النص اؼبنقوؿ تصرفان يسَتا  ( أ
كإذا تصرفت فيو تصرفا كبَتا أشرت إليو يف اغباشية بكلمو .إذل أف النقل بتصرؼ يسَت 

التنصيص ،أما إذا دل أتصرؼ فيو مطلقا أكردتو حرفيا بُت قوسي  عبلمةدكف بك ( انظر )
 ( .انظر )  ةفيت باإلشارة إذل اؼبرجع دكف كلمتنصيص كاكت

 (.اؼبرجع السابق ) ية بعبارة إذا كررت النقل من مرجع  أشرت لو يف اغباش ( ب
عنيت بذكر البيانات الكاملة لكل مصدر أك مرجع يف اغباشية عند كركده يف البحث  ( ت

 ".عنواف الكتاب ، اسم مؤلفو أك ؿبققو إف كاف ؿبققان كرقم الصفحة " من حيث 
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أما ترتييب ،لفهرس اآليات على حسب ترتيب السور يف اؼبصحف الشريفكاف ترتييب    ( ث
 .فكاف على حسب موقعها يف صفحات البحث  لؤلحاديث

 
 أخالقيات مهنة اإلرذاد الدياحي

 :تقسيمات البحث 
 يتكوف البحث من مقدمة كسبهيد كثبلثة فصوؿ كخاسبة

 :اؼبقدمة كتشتمل على
 .أمهية اؼبوضوع كأسباب اختياره 
 . وضوعأىداؼ اؼب 
 .الدراسات السابقة  
 .البحثمنهج  

 .تقسيمات البحث 
 :وفيو: التمهيد

 ". اإلرشاد السياحي  –أخبلقيات اؼبهنة " ربديد مصطلحات البحث / ُ
 .أمهية مهنة اإلرشاد السياحي  يف اؼبملكة العربية السعودية / ِ

 .أسس أخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي وخصائصها : الفصل األول
 .أسس أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي : اؼببحث األكؿ     
 .خصائص أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي: اؼببحث الثاين    

 .األخالقيات الخاصة بمهنة اإلرشاد السياحي : الفصل الثاني
 .السياحي يف مهنة اإلرشادالتحلي بالذكؽ  اغبضارم :  األكؿاؼببحث 

 .مهنة اإلرشاد السياحييف  األمانةربلي اؼبرشد السياحي خبلق : اؼببحث الثاين 
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 .التحلي خبلق الصدؽ يف اإلدالء باؼبعلومات :الثالث اؼببحث
 .الشعور باؼبسؤكلية  يف مهنة  اإلرشاد السياحي: اؼببحث الرابع 

 .اإلرشاد السياحي هنةمالتحلي خبلق الصرب يف : اؼببحث اػبامس 
 .اجملموعة السياحية أفراد معالتحلي خبلق التعاكف  :السادساؼببحث 

 .بُت السياح  اإلرشادم العدؿ: اؼببحث السابع 
 .أثر أخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي: الفصل الثالث    

 .الفردأثر أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي على : اؼببحث األكؿ
 .أثر أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي على اجملتمع : بحث الثايناؼب

 وتشمل أىم النتائج والتوصيات: الخاتمة 
 :الفهارس

 .فهرس اآليات 
 اآلثار ك فهرس األحاديث

 فهرس اؼبراجع 
 فهرس اؼبوضوعات

ف ىذا اؼبوضوع جديد من نوعو دل يسبق أالسيما ك ،العلميةجهدان يف صبع اؼبادة كقد بذلت 
 .كيفيدهفعسى أف أخرج منو دبا يدؿ القارئ ،فيوالبحث  ألحد

أتقدـ بالشكر اعبزيل عبامعة  مث،البحثلى أف يسر رل كتابة ىذا ع خراكآكأشكر ا تعاذل أكالن 
، يف خدمة البحث العلمي كطبلبو ماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية على ما تبذلو من جهود اإل
كر قسم الثقافة اإلسبلمية كرئيسو كأخص بالش، ة الشريعة فبثلة يف عميدىا كككيلوشكر كليكأ

 أشكر  كما، اء القسم كعمـو أساتذة القسم الفضبلء كأعض، ؿ توًن ناصر آ:الدكتور 
باإلشراؼ على حبثي بن ضبد العويسي الذم تكـر  عبد ا:الدكتور الشيخ أستاذم ككالدم 
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فكاف نعم اؼبوجو كالداؿ على اؼبنهج العلمي الذم كاف ىو ، ىذا كربملو كثَت سؤارل كمراجعيت 
أضبد اغبسيٍت على تفضلو بقبوؿ اؼبناقشة .كأشكر أيضا الدكتور الفاضل د،  بحثال ي يفمنهج

 يناأعان اللذين مبو أل ككافر الشكر كالتقدير أقدمو، بالبحث  رتقاءلئلكإبداء النصح كالتوجيو 
 .كدعائهم اؼبستمر رل  يحبثتوفَت مراجع على 
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 :التمهيد 

 :كيشتمل على مبحثُت 

مهنة  اإلرشاد مفهـو أخبلقيات " مصطلحات البحث  :األكؿاؼببحث 
 "السياحي

اؼبملكة العربية السعودية "أمهية مهنة اإلرشاد السياحي :  اؼببحث الثاين
 ."أمنوذجان –
 

 



 لنيل درجة الماجستيربحث تكميلي  أخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي

9 

 

 

 

 

 

 األول المبحث 
 أخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي مصطلحات 

 :مطالب ثالثة وفية 

 .كاصطبلحان عريف أخبلقيات اؼبهنة لغة ت:األكؿ اؼبطلب 

 .تعريف اإلرشاد السياحي لغة كاصطبلحان :اؼبطلب الثاين 

 .أنواع اؼبرشدين السياحيُت : ثالثاؼبطلب ال
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 مصطلحات البحث 

 شقُت،مصطلح أخبلقيات اؼبهنة من  يتكوف :المهنة  مفهوم أخالقيات :األولالمطلب 
 .كامبلن تطرؽ إذل اؼبصطلح  أمث  ،ةعرؼ كل شق منهما على حدأس

يتناكؿ مسألة األخبلؽ اليت تعترب ركح اغبياة كنبض قلبها كالضوء الذم يبدد ظلمة  :الشق األكؿ 
اجملتمع البشرية ، فهي تدعو دكمان لرفعة النفس اإلنسانية فًتشدىا لسبيل اغبق كاػبَت كالفضيلة 

 .الرذيلة كالضبلؿ  يف ربذرىا من االكبراؼ كاالكبدارك 

 . ُ"ة كالطبع كءكاؼبر جية من اػبلق كالس"  األخالق في اللغةف

علم موضوعو أحكاـ قيمية تتعلق باألعماؿ اليت توصف باغبسن أك " تعرؼ بأهنا أيضًا و 
 .ِ"القبح

 :فقد  كرد ؽبا العديد من التعريفات منها  الصطالحتعريفها في اأما عن  

ىيئة راسخة تصدر عنها األفعاؿ بسهولة كيسر من غَت حاجة إذل فكر كركية " اعتبارىا  .ُ
، فإف كانت اؽبيئة تصدر عنها األفعاؿ اعبميلة كامودة عقبلن كشرعان ظبيت تلك اؽبيئة 

 َّ"كإف كاف الصادر عنها األفعاؿ القبيحة ظبيت تلك اؽبيئة خلقان سيئان ،خلقان كحسنان 
ل ككيفية اجتناهبا ئم بالرذالكع،علم بالفضائل ككيفية اقتنائها ليتحلى هبا اإلنساف " .ِ

يكوف عمل اإلنساف خَتان ،  باعهابتؼباـ التاـ جبميع القواعد اليت كاإلليتخلى عنها،
 .ُ "كيتجنب الشر فتكوف حياتو سعيدة بقدر اإلمكاف

                                                
 .َُُٕ، صِالفَتكزم آبادم ج،القاموس ايط  ُ
 .ُِٔ، صِؾبمع اللغة العربيةج ِ
 .ّٓ، صّحياء علـو الدين ، أبو حامد الغزارل جإ ّ
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تدؿ على الصفات الطبيعية يف خلق اإلنساف من ىيئة مستحبة كمتناسقة أك  ىي اليت .ّ
غَت ذلك كانعكاسها على سلوؾ الفرد كعاداتو كاذباىاتو كالتدين كاالستقامة يف السلوؾ 

 ِ.أك االكبراؼ عن جادة الصواب
اؼببادئ اجملردة اليت خيضع ؽبا القيم ك من يتناكؿ ؾبموعة ك السلوؾ اإلنساين  علم يبحث يف  .ْ

 .ّاإلنساف يف تصرفاتو كحيتكم إليها سلوكو 

قبل التطرؽ لو أنو ليس ىناؾ من جيادؿ يف  يعلمأف  ال بد: مفهوم المهنة :الشق الثاني 
فهو أساس هنضة األمم كتقدمها  ةكقيمتو للحياة البشرية بصورة عامأمهية العمل كضركرتو 

فمنها األعماؿ اغبرفية ، : كرقيها إال أف األعماؿ زبتلف يف أمناطها كأنواعها كأشكاؽبا 
فنجد ، إذل غَت ذلك ، كتتميز األعماؿ اؼبهنية عن غَتىا كاألعماؿ اؼبهنية كاألعماؿ اؼبكتبية 

من الطابع العقلي ال دىن أب فبارسات كنشاطات تعتمد على حد األعماؿ اليت تتطل"أف 
من األعماؿ ىو كجود اإلطار النظرم  هفما دييز العمل اؼبهٍت عن غَت ، ية تعترب أعماال مهن

 .ْ" كينظم جوانبها كأبعادىا اؼبختلفة ، الذم يوجو األعماؿ اؼبهنية 

 .ٓ"اغبذؽ باػبدمة كالعمل : بالكسر كالفتح كالتحريك " يف اللغة  وقد ورد تعريف المهنة

 ٔ"اػبربة كمهارة كحذؽ يف اؼبمارسة  إذلكىو العمل الذم حيتاج  صنعتوالرجل يف عمل " أك 

فقد كرد ؽبا العديد من التعريفات اؼبختلفة من ذلك تعريفها  : االصطالحتعريفها في أما 
 .ُ" اؼبًتابطة كاؼبتميزة ديتهنها الفرد يف اؼبهن العليا غالبان  عماؿاألؾبموعو من " : بأهنا 

                                                                                                                                            
 .ٕؿباضرات يف األخبلؽ اإلسبلمية كاإلنسانية لعلي معيد فرغلي ، ص ُ
 .ُٕدراسات يف قوانُت اؼبهنة كآداهبا ، أميمة فارس بدراف ، ص ِ
 َُأخبلقيات اؼبهنة ؿ رشيد عبد اغبميد كؿبمود اغبيارل ص ّ
 ُِّٔصِالقاموس ايط للفَتكز أبادم ج ْ
 ِٔٗص-ِالقاموس ايط  للفَتكز أبادم ج ٓ
 ِؾبمع اللغة العربية ج، اؼبعجم الوسيط  ٔ
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 .ِ"أساس من التعليم كالثقافة مقركنا دبهارة خاصة  إذلعمل حيتاج " : اأهنكقيل 

 .ذلك ما كاف من توضيح ؼبفهـو األخبلؽ كاؼبهن 

فنجد أف ىذا العلم من العلـو اؼبهمة لؤلفراد يف حياهتم ،لمصطلح أخالقيات المهنةأما بالنسبة 
كذلك ألهنا تنظم عبلقة العاملُت بتلك اؼبهنة مع بقية أفراد اجملتمع اؼبتصلُت هبا ؛تماعيةاالج

 : نهامن التعريفات ؽبذا اؼبصطلح مكلقد كرد العديد ،كاؼبتعاملُت معهم 

فيعترب اؼبوظف متقيدا ، التزاـ اؼبوظف بواجباتو الوظيفية كما حددىا القانوف " أهنا  .ُ
 ّ". بأسس العمل كقواعده بصورة مباشرة

كخيضعوف ؽبا يف ، اؼبهن ؾبموعة من القواعد كاؼببادئ اليت يلتـز هبا أفراد ىذه " أهنا  .ِ
يرتكز  أك، عقلي  إطارأك ، يف تقييم سلوكهم يف إطار فلسفي  إليهاكحيتكموف ،تصرفاهتم

 .ْ" على كليهما 
حددهتا اللوائح كالقوانُت  ،اؼبهنةقواعد عامة لآلداب كالسلوؾ االجتماعي يف " أهنا  .ّ

ف عدـ مراعاهتا يعرض صاحبها للنفور كالنبذ من إحبيث  ،اؼبهنةاؼبنظمة ؼبزاكلة ىذه 
 .ٓ"األعضاء اآلخرين 

ف اػبلق صفة مستقرة  يف الفطر ال عارضة؛ ألف اإلنساف قد يتلبس ببعض إ قيلفمن ىنا 
، أك اػبوؼ، أك  ، كالكـر  ذلك ، يف حُت الغضب، أك غَتالصفات غَت الثابتة ؼبوقف معُتن

 .يف األحواؿ العادية تظهر منو الصفات اغبقيقة اليت قد زبالف ىذه الصفات أنو

 .كىذه الصفة اؼبستقرة ؽبا آثار سلوكية، فالسلوؾ ليس ىو اػبلق، بل ىو أثره كشكلو الظاىر
                                                                                                                                            

 ٗؿ ؿبمود اغبيارل كرشيد عبداغبميد ص، أخبلقيات اؼبهنة  ُ
 َُأخبلقيات اؼبهنة اؼبرجع السابق ص  ِ
 .ُٗأخبلقيات الوظيفة يف اإلدارة العامة لزكي راتب غوشة ص  ّ
 ٗٔص ةىيفاء راسم حوس، يمة فارس بدراف أم، قوانُت اؼبهنة كآداهبا دراسات يف  ْ
 .ُٔأخبلقيات الوظيفة العامة لعبد القادر الشخيلي ص ٓ
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فإف الشرع اؼبطهر يربط اغبكم على  كلذا، غالبان تصرفاتو يدالف على خلقو اإلنساف ك فسلوؾ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد اؼبساجد "  صلى ا عليو كسلمكما قاؿ   سلوكو،الشخص من خبلؿ 

 .فمن خبلؿ سلوكو الظاىر حيًكم عليو باإلدياف الباطن ُ" فاشهدكا لو باإلدياف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
اؼبساجد  باب لزـك، كتاب اؼبساجد ، بن ماجو يف السنن اك ، ُُّٗٓاغبديث رقم ، ( ُِٔ/َُ)ركاه أضبد يف مسنده  ُ

 .كىو حديث غريب ،عن أيب سعيد اػبدرم (ِّٔ/ُ)كانتظار الصبلة 
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 تعريف اإلرشاد السياحي : المطلب الثاني 
 :أيضاتكوف من شقُت ي صطلحاؼبف :السياحيد اإلرشا مفهـو

 :معنى اإلرشاد لغة واصطالحاً : الشق األول 
اللغوية أك  عانيوٌت النصح كاإلرشاد سواء يف ممعيد ينطوم على معاف تف:  اإلرشاد لغة
 .اؼبتعددة  استخداماتو

كرشد فهو رشيد كأرشده دبعٌت ،فهو راشد،تعٍت اىتدل" ريشدان " ،" رىشىدى " ففي اللغة العربية كلمة
 ُ.سًتشد دبعٌت اىتدل كطلب الرشد اك  ،ىداه 

النصح كاؼبشورة ؼبن  كإسداءاألصل اللغوم للمصطلح يفيد معٌت اإلرشاد كاؽبداية  ففإكمن ىنا 
 .يريدىا

 اإلرشاد اصطالحاً : 

مساعدة اؼبسًتشد  إذلاؼبسًتشد هتدؼ فاعلية مهنية كاعية بُت اؼبرشد ك ت كيةيمقة ديناىو عبل 
و يفهم ذاتو من خبلؿ نظرة كلية عبوانب شخصيتو ليتمكن من ربديد أىدافلكي يعرؼ نفسو ك 

اعده على النمو الشخصي حيل مشكبلتو بشكل موضوعي ، دبا يسبدقٌة ك ازباذ قراراتو بنفسو ك 
 . ِالصحة النفسيةالًتبوم كاالجتماعي كربقيق التوافق ك ك كاؼبهٍت 

 :نى السياحة لغة واصطالحاً مع: الشق الثاني 

 :السياحة في اللغة

، كقياسو قياس ما قبلو ، بأف السُت كالياء كاغباء أصل صحيح ّقاييس اللغة ذكر يف معجم م
 . فإهنما يدالف على استمرار الشيء كذىابو " سيب " كىو 

 .ذىب :أم ، سىاح يف األرض يىًسٍيحي ًسيىاحىةن كسيييوحىان كسىيحىان كسيىحىاناى : يقاؿ 

                                                
 . ؾبمع اللغة العربية"  ّٗٓاؼبعجم الوسيط ص، ّّٔؿبيط ايط ص: انظر ُ
 . ُٖمد الزعيب صتطبيقات نظم معلومات سياحية : ر انظ ِ
 .( َُِ/ّ)بن فارس ال، اللغة معجم مقاييس: انظر ّ
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كقد سىاحى ، كصبعو سييوحه ،  سيح اؼباء الظاىر اعبارم على كجو األرض:  ُالعربلساف كيف 
 .إذا جرل على كجو األرض ٍيحي سىٍيحان كسىيىحانان يىسً 

-يح ابن مرًن عليهما السبلـ ألنو كمنو اؼبس ،كالًتىب ، الذىاب يف األرض للعبادة : كالسِّيىاحة 
فأينما أدركو الليل صف قدميو كصلى ،كاف يذىب يف األرض  -كما جاء يف بعض األقاكيل 

ألنو كاف ديسح األرض ... ظبي بذلك :كأما عيسى فقيل :"  ِقاؿ يف فتح البارم، حىت الصباح 
 ".بسياحتو 

الذىاب : ف ما ذكره صاحب كتاب لساف العرب من كوف السياحة ىي إ: كقاؿ يف تاج العركس 
كأما السُّييوح ، حي مقيد كىو ؿبل تأمل ألرض للعبادة كالًتىب إمنا ىو معٌت اصطبليف ا

 .ّغَتىا  ـذىاب يف األرض سواء كاف لعبادة أفإنو مطلق ال: كالسنيىحىاٍف كالسنٍيح 

 االستطبلعىي التنقل من بلد إذل بلد طلبان للتنزه أك : السياحة :" كيف اؼبعجم الوسيط 
 . ْ"كالكشف 

 االستطبلع أك التنزهف السياحة يف اللغة ىي مطلق الذىاب يف األرض للعبادة أك أكمن ىنا يتبُت 
  .ذلكأك غَت 

 : السياحة اصطالحاً 

لكن ليس  ٓيف اؼبفهـو الشرعي كيف اؼبفهـو اؼبعاصر مصطلحاتسياحة عدة للقد ذكر العلماء ل
 :ؼبصطلح السياحة دبا يفيد يف ىذا البحث  ان كسأذكر تعريفا ـبتصر ،ىذا ؾبالو

                                                
 .بتصرؼ، مادة سيح، (ُِٕٔ/ْ)بن منظور ال، لساف العرب: انظر ُ
 (. ُّٕ/ِ)ربقيق عبد القادر شيبة اغبمد ، بن حجر العسقبلين ارم الفتح الب ِ
 .بتصرؼ ( ُٖٔ/ِ)تاج العركس ، للزبيدم : انظر  ّ
 (ْٕٔ/ِ-ُ)د الزيات كحامد عبد القادر، كؿبمد النجار اؼبعجم الوسيط، إبراىيم مصطفى أضب ْ
يف القرآف العظيم يف أكثر من ( ساح)جاءت مادة : توضيح لدالالت كلمة السياحة كما كردت يف النصوص الشرعية ٓ

فىًسيحيوا يف اأٍلىٍرًض أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىاٍعلىميوا  *﴿ بػىرىاءىةه ًمنى اللنًو كىرىسيولًًو ًإذلى النًذينى عىاىىٍدُتيٍ ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى : موضع، كقولو تعاذل
ري ميٍعًجزًم اللنًو كىأىفن اللنوى ـبيٍزًم اٍلكىاًفرًينى ﴾ يعٍت فسَتكا يف األرض مقبلُت مدبرين، آمنُت : قاؿ الطربم يف تفسَته  ٓأىننكيٍم غىيػٍ
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 .ُ"مدة التزيد عن سنة  يالسفر ؼبمارسة نشاط تركحي" 

 : لهذا التعريف عدة محترزات ىي 
حاجة لتقييد  أرلجهو نظر ال السياحة،فالسياحة سفر كمن ،خيرج بذلك اإلقامة" السفر " 

كغَت اؼبشركعة يف بعض أحكاـ  اؼبشركعةيف  السياحةغَتىا ال شًتاؾ  أكالسفر باؼبشركعية 
 .الًتخيص 

كالًتفيو  التنزهىنا يتضمن بياف أغراض السياحة ، كالًتكيح يشمل " ؼبمارسة نشاط تركحيي " 
 ةكالعبلج فالًتكيح عن النفس ظب كالعبادةكالتجارة كالتسوؽ  األفرادبُت  االجتماعيكالتواصل 

 . الوظيفيةاألعماؿ كهبذا خيرج اؽبجرة كالسفر إلقباز ،مشًتكة بينهما

مقيم كهبذا القيد زبرج اؽبجرة إذا كاف صفة  ذلولو إاكزىا حيٌ ألف ذب": يف مده التزيد عن سنة "
 .باعثها الًتكيح 

 : عني ي  tourist "اإلرشاد السياحي" كلمةمجموع  كان  لذا

للمجموعة السياحية كتنفيذ الربامج السياحية للسائح أك ، قيادة كتنظيم كإدارة الرحبلت السياحية 
كترتيب كتسهيل تنقلهم كمساعدهتم على فبارسة األمناط ، ذ كصوؽبم حىت مغادراهتم كمرافقتهم من

 .ُ ملومات التوضيحية البلزمة ؽبكتوفَت اؼبع،كاألنشطة السياحية اددة يف براؾبهم 
                                                                                                                                            

ا : من كأتباعو، يقاؿ( صلى ا عليو كسلم)غَت خائفُت من رسوؿ ا  ساح فبلف يف األرض يصيح سياحة كسيوحن
﴿ التنائًبيوفى اٍلعىاًبديكفى اغبٍىاًمديكفى السناًئحيوفى الرناًكعيوفى السناًجديكفى اآٍلًمريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ : كسيحاننا، كقولو تعاذل يف السورة نفسها

ًر كىاغبٍىاًفظيوفى غًبيديكًد اللن  ًر اٍلميٍؤًمًنُتى ﴾كىالنناىيوفى عىًن اٍلميٍنكى الرحلة يف : كعرفت السياحة عند علماء اإلسبلـ باسم،ًو كىبىشِّ
 :الطلب، حيث كانوا يتنقلوف من مدينة إذل أخرل لذلك القصد، ككانوف حيثوف عليها، حىت قاؿ قائلهم

 كسافر ففي األسفار طبس فوائد :::::: تغرب عن األكطاف يف طلب العبل 
 كصحبة ماجد ، كعلم كآداب :: كاكتساب معيشة، تفرج ىم

فتول هتم اؼبسافر للعبلمة عبد ا اعبربين رضبو ا ، صبع كاعداد الشيخ  ُُٕاؼبفيد يف تقريب أحكاـ اؼبسافر ص: انظر 
نعيم الظاىر . السياحة د انظر مبادئ، ٔٗ اإلسبلـ لعبد البارم داكد ص، ك السياحة يف(َُُ-ََُ)ؿبمد العريفي ص
 .بتصرؼ، ُّكسرب إلياس ،ص

 

 

 



 لنيل درجة الماجستيربحث تكميلي  أخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي

17 

الذم يتوذل القياـ بتنفيذ عمل اإلرشاد  المرشد السياحي اسمكمن اإلرشاد السياحي اشتق  
 .ِالسياحي

كالذم يتوذل إدارة كتنظيم  أحد أركاف العملية السياحية بأنو:  المرشد السياحيوقد عرف 
كيقـو بعمليات التوضيح كالشرح عن ،خبلؿ مرافقة اجملموعات السياحيةالرحبلت السياحية من 

كعليو تقع مسؤكلية اافظة على ،السياحية اليت يرافقهامناطق اعبذب السياحي ألفراد اجملموعة 
 . ّفهو السفَت كاؼبعلم كالرسوؿ الناقل غبضارة كثقافة األمة ، اجملموعةىذه 

الشخص الذم ديارس أعماؿ إرشاد السياح ؼبختلف :   وعرف أيضا المرشد السياحي بأنو
 .ْاألماكن السياحية كاألثرية كتزكيدىم باؼبعلومات عنها 

ىو الشخص الذم يتوذل الشرح كاإلرشاد للسائح يف أماكن "  ن المرشد السياحيأيضا إوقيل 
 .ٓ" أك اؼبتاحف أك اؼبعارض يف مقابل أجر  اآلثار

  ٔالسياحي  باؼبرشد لتحديد اؼبقصود أربعستخلص عناصر أف أديكن  كمن ىذا التعريف 
 .كاإلرشاد القياـ بالشرح  (ُ

 السياحية أثناء رحلتو  إياهكذلك عند مصاحبتو ، سائح لكاإلرشاد ل بالشرحـ اؼبرشد السياحي يقو 
ؼبعلومات التارخيية اػباصة هبا كا، رية اليت يزكرىا ألماكن األثف ىذا الشرح كاإلرشاد متعلقان باكيكو 

 . كذلك بلغة يفهمها ىذا السائح 
 : سائح لأف يكوف ىذا الشرح كاإلرشاد ل (ِ

 . ةأك عربيان طاؼبا أنو يقـو برحلة سياحي ىذا السائح أجنبيان يستوم يف ىذا الشأف أف يكوف 
 .. .اؼبتاحفأك  ألثريةاماكن األأف يتم ذلك يف  (ّ

                                                                                                                                            
 ْٓسياحة كاآلثار صلمعجم اؼبصطلحات السياحية التابع للهيئة العامة ل  ُ
 ْٔاؼبرجع السابق ص"انظر  ِ
 .ْٖدكتور خالد مقابلة صلل" فن الداللة السياحية : "انظر ّ
 .ُُلدكتور غساف برىاف عويس ص" الداللة كاإلرشاد السياحي علم كفن : "انظر  ْ
  ِٔأسامة أبو اغبسن ص. د" الوجيز يف التشريعات الفندقية كالسياحية : نظر ا ٓ
 ِٔأسامة أبو اغبسن ص. الوجيز يف التشريعات السياحية كالفندقية د: انظر ٔ
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 األماكن األثرية لو ككل ىذه األماكن يف إطار النشاط السياحي فاصطحاب السائح كشرح ماربتويو
 .يعترب من قبيل اإلرشاد السياحي

 : أف يتم اإلرشاد مقابل أجر  (ْ
مهنة اإلرشاد السياحي يتطلب فيها اؼبرشد أف يتقاضى أجران من الشركة السياحية اليت  مزاكلةفبعد  

                                                                                                              .يتبعها
السياحي  فبلبد من ىذا اؼبنطلق  اإلرشاداؼبهنة كمصطلح  أخبلقياتبعد أف بينت مصطلح ك   

الكبلـ من تلك اؼبصطلحات  خبلصةمهنة اإلرشاد السياحي كىو  ألخبلقياتبياف اؼبعٌت اإلصبارل 
. 
اليت يستخدمها  يةعايَت السلوكاؼبؾبموعة من  :بأهناتعرؼ  فأخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي  

كتستخدمها  ،لوظائفهمأثناء أدائهم إذل السلوؾ القوًن ف كمرجع يرشدىم و السياحي اؼبرشدكف
 . ُاإلدارة كأفراد اجملموعات السياحية للحكم على التزاـ اؼبرشدين السياحيُت 

ؾبموعة القواعد كاألسس اليت جيب على اؼبرشد السياحي التمسك هبا كالعمل :بأهناكأيضا عرفت 
على  يف مهنتو ماداـ أنو قادره ناجحان ك  ،السياحيةليكوف ناجحان يف تعاملو مع اجملموعات  ،دبقتضاىا

  .كالفنادؽاكتساب ثقة اؼبتعاملُت معو من اؼبكاتب السياحية كشركات الطَتاف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .ّّإبراىيم بظوظو ص. د،السياحة كالسفر للمرحلة الثانوية يف األردف : انظر  ُ
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 :  ُالسياحيين  بيان أنواع المرشدين : ثالثالمطلب ال
  :األنواعكمن ىذه الرحبلت  كىدؼحسب طبيعة  متعددة كذلك أنواعسياحي د اللئلرشا
 general guideعاـ السياحي الرشد اؼب . أ

الدليل الذم يقـو دبرافقة اجملموعات السياحية كيقـو بعملية اإلرشاد كيشمل ؾباؿ عملو : كيراد بو 
 .دكف استثناء اليت يتوالىا ناطق اؼبصبيع 

 Local Guideلي اي السياح رشداؼب . ب
الدليل الذم يقتصر عملو يف مرافقة اجملموعات السياحية على منطقة أك موقع سياحي  :كيراد بو 

 " .ؿبدد" أك أثرم كاحد 
: government guideمع اؼبؤسسات الرظبية للدكلة  الربنامج السياحيعلى  اؼبرشد . ت

كالضيوؼ الرظبيُت بناء  الرظبيةذات الصبغة  السياحيةىو الذم يقـو دبرافقة اجملموعات 
  .مثبلاػبارجية  كالوزارةى تكليف من اؼبؤسسات الرظبية  عل

 : adventure guideاؼبرشد اؼبستكشف  . ث
اؼبغامرة كاالستكشاؼ إذل الوصوؿ إذل فكرة إبداعية  ىالربنامج  السياحي الذم يقـو عل يعتمد

اؿ الطبيعة كصحة كسبلمة البيئة توفر لو قدران مناسبان من عوامل التأثَت اإلجيايب لدل السائح من صب
  .تنفيذهكفاءة عالية يف م  امج السياحي حيتاج إذل مرشدين ذك فالربن ،

منظمي الرحبلت السياحية  فأمن اؼببلحظ : tour managersمنظم الرحبلت  . ج
شرح كاؼبعلومات ـبتصوف بًتتيب كتنظيم كمراقبة تنفيذ الربامج السياحية ، كزبتلف كمية ال

، حي السيا ؼبرشداأفراد اجملموعة تبعا لدكر  السياحية لرحلةالرحبلت و منظماليت يقدمها 
 . ِ بالشرح كالتعليقيقـو  ونإموعة يف موقع فجمل فاؼبرشد السياحي عندما ينظم

 
 
  
 

                                                
 ِٗدكتور أسامة الفاعورم صلل، اإلرشاد السياحي مابُت النظرية كالتطبيق : انظر  ُ
 .  ُٔمد القحطاين صؿب، السياحة كاألسس كاؼبفاىيم دراسة تطبيقية على منطقة عسَت : انظر  ِ
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 المبحث الثاني
 

 رشاد السياحيأىمية مهنة اإل
 -المملكة العربية السعودية أنموذجا  - 
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  :السعوديةأىمية مهنة اإلرشاد السياحي في المملكة العربية  :الثانيالمبحث 
أمهية  :أكالفيو  أبُتأف  يف ىذا اؼبوضوع السياحي يف اؼبملكة جيدر يب اإلرشادمهية أذكر أ أف قبل

 .تاريخ مهنة اإلرشاد السياحي :ثانيان  ،اؼبملكةبشكل عاـ يف  السياحة
 أىمية السياحة في المملكة العربية السعودية  : أوالً 
 بشكل اإلسهاـ على قدرهتا ىو ببلدنا يف مهمة أساسية صناعة السياحة بأف اإلقرار يعزز فبا إف

لذا فالسياحة يف .كالوطنية كاالجتماعية االقتصادية للتنمية الرئيسة األىداؼ ربقيق يف فعاؿ
 :اؼبملكة تسهم يف 

 
   تقدًن على مبنية صناعة ألهنا نظرنا السعودم؛ للشباب العمل فرص من العديد توفَت 

 العمالة على مكثف بشكل اعتمادىا يقتضي كىذا للسياح، اجملاالت ـبتلف يف اػبدمات
 .اؼبواقع ـبتلف يف اؼبنتشرة

 لكوهنا النفط؛ على اعتماده من كاغبد الوطٍت، االقتصاد مصادر تنويع يف السياحة تسهم 
 اؼبوارد على كربافظ الوافدين، السياح من اإليرادات تستقطب تقليدية، غَت جديدة صناعة

 .للخارج اؽبجرة من اليُت السياح لدل رةفٌ و اؼبت
   اجملتمعات يف خاصةك  اؼبملكة، مناطق ؼبختلف األساسية البنية تطوير على السياحة تعمل 

 مصادر على تعتمد مث كمن الكبَتة، الصناعية النشاطات إذل تفتقر اليت كاإلقليمية الريفية
 للدخل، أخرل مصادر توفَت السياحة صناعة خبلؿ من فيتحقق بالقلة، تتسم بديلة للدخل

 النزكح من يٌقلل بدكره كىذا اجملتمعات، تلك يف لؤلفراد الدخل مستول ارتفاع مث كمن
 .اغبضرية اؼبناطق إذل الريفية اؼبناطق من السكاين

  لبلقتصاد يا  و ق داعمنا اؼبملكة يف األخرل اغبكومية كاعبهات السياحة بُت الًتابط يعد 
 .لغاياتو الوطٍت،كؿبقنقا
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   كذلك اؼبنخفض؛ اؼباؿ رأس لذكم كاػبدمية التجارية لؤلعماؿ كاعدة فرصنا السياحة تقدـ 
 .اغبجم كاؼبتوسطة الصغَتة الشركات على نشاطاهتا أكثر العتماد

  السفر كمشكبلت للخارج الوطٍت النقد تسرب من للمواطنُت الداخلية السياحة توفر يٌقلص 
 .لشبابدل ال خاصةك  للخارج

  اليت السياحية اؼبقومات من ألهنما اؼبملكة؛ يف كالطبيعي الثقايف الًتاث على السياحة ربافظ 
 .اؼبقبلة لؤلجياؿ استدامتها كمراعاة ضبايتها ينبغي

 فبا أفضل؛ بشكل ببلدىم كتعريفهم اؼبواطنُت كعي زيادة يف الداخلية السياحة منو يساعد 
 .األمة بناء كدعم الوطٍت االنتماء حيقِّق

 كتكوين الدكرل اجملتمع يف صورهتا ربسُت يف اؼبملكة إذل القادمة الدكلية السياحة منو يساعد 
 .كشعبها اؼبملكة عن فبيزة ذىنية صورة

  ربسُت يف يسهم كىذا كثيق، ترابط كالًتفيو الراحة كسائل كتوفَت الداخلية السياحة بٍُت 
 .سواء حد على اؼبنطقة يف كاؼبقيمُت للسياح فبيزة خدمات كتقدًن الناس حياة مستول

 
إف ظاىرة االنتقاؿ مارسها اإلنساف منذ أف خلق ، : ُ رشاد السياحيمهنة اإلتاريخ  ثانيا

كنوعيتها شكلت ها البيئية اعبغرافية كظركففاؼبميزات ، أم البيئة الطبيعية ، كارتبطت السياحة بالبيئة 
ُت كاف رحلت عبلهكقد بُت ربنا جل يف ، حبثان عن الطعاـ كاؼبأكل ، عامبلن مهمان يف حركة التنقل 
إِيلَافِهِمْ { 1}لِإِيلَافِ قُزَيْشٍ ﴿  -تعاذل–يقوؿ ا  ،الشتاء كالصيف ةالعرب يسعوف فيها كىي رحل

فاقها ليصل آـ اغبنيف كاتسعت الدكلة كتباعدت انتشر اإلسبلكعندما ،  ﴾ وَالصَّيْفِرِحْلَتَ الشِّتَاء 
كحيث كثرت اآلثار الثقافية كالتارخيية ككثرت ،سبانيا يف الغربأإذل الصُت يف الشرؽ ك اإلسبلـ 

األسواؽ كتعددت اؼبراكز اؼبدنية الكربل سواء كانت ثقافية أك ذبارية أك دينية ككاف ىناؾ أفراد 
                                                

 لكوف ىذا اؼبوضوع دل يسبق ألحد البحث فيو  ُ
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طلبا للعلم كاؼبعرفة  – ةديني –ثقافية  –ذبارية " عديدة  كصباعات ينتقلوف بُت ىذه الدكؿ ألىداؼ
كجود مرشدين ؽبذه  إذلاغباجة ىذا التطور يف  أدلقد ف" كحبا لبلستطبلع كمعرفة البلداف 

لقوافل ل كاالستقرارالرحبلت كاليت تتمحور مهمتهم يف بياف مسارات الطرؽ التجارية كتأمُت األمن 
ثاؿ م كأدؿأكرب  -صلى ا عليو كسلم  -كلنا يف عهد رسوؿ ا، التجارية يف اؼبناطق اليت سبر هبا 

كذلك ؼبعرفتهم ،بأماف إليهمالطريق السليم الذم يوصل قوافلهم عندما كاف الصحابة يرشدكف إذل 
 . عن قطاع الطرؽ  البعيدةالطرؽ 

دكف يدليل أك مرشد يدؽبم كيرشدىم إذل األماكن اليت ير كاف ؽبذه األفراد اغباجة إذل كمن ىنا   
 .ُالتنقل فيها إلعطائهم الصورة الكاملة ؽبذه اؼبنطقة اليت يقوموف بالسياحة فيها 

ة نيىو من إفرازات حضارة كثقافة كمدكإمنا ،السياحي ليس من نتاجات عصرنا ىذااإلرشاد ف
كقد ، قددية ارتبط كجودىا بالسفر كالتنقل  ةتارخيي ةفاإلرشاد السياحي ظاىر ،كؾبتمعات معاصرة

ؼ السنُت على اصطحاب دليل السفر القادر على الآالناس يف رحبلهتم كتنقبلهتم منذ حرص 
 .إيصاؽبم إذل األماكن اليت يريدكهنا بأماف كسبلـ 

كقد تطورت مهنة اإلرشاد السياحي يف مناطق ـبتلفة من العادل تطورا مطردا متوافقا مع تطور 
كيف اؼبملكة العربية السعودية برز االىتماـ باؼبرشد ، السياحة كالربامج السياحية يف تلك اؼبناطق 

ـ ؛ كذلك مع تسلم صاحب السمو اؼبلكي األمَت سلطاف بن ََِٔالسياحي يف منتصف عاـ 
ماف رئيس اؽبيئة العامة للسياحة كاآلثار ألكؿ رخصة إرشاد سياحي باؼبملكة كذلك بعد اجتيازه سل

كسباشيان مع سياسة اؽبيئة يف . االختبارات اػباصة بذلك يف اؼبركز الوطٍت للقياس كالتقوًن بالرياض 
عربية تفعيل دكر اؼبرشد السياحي كضعت برنامج ترخيص اؼبرشدين السياحيُت يف اؼبملكة ال

كاطلعت على ذبارب بعض الدكؿ العربية كاألجنبية اليت لديها أنظمة يف الًتخيص ، السعودية 
 . للمرشدين السياحيُت 

، من مقومات السياحة الداخلية يف اؼبملكة  ان أساسي ان مقومكجعلو كمن أجل الًتكيج ؽبذا القطاع 
قطاعات السياحة عمدت ىيئة  كمن أجل تقدير جهود العاملُت يف اإلرشاد السياحي كغَته من

كربفيزا ، السياحة إذل بث برنامج جوائز التميز السياحي السعودم ؛ تطويرا للخربات السياحية 

                                                
 . َٗورم صػػػػػػػػػمثٌت اغب. أ ،اإلرشاد السياحي: انظر ُ
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. ُكتعبَتا عن تقدير كطٍت كعاؼبي لضماف مستمر يف اؼبنتجات كاػبدمات ، فراد كاؼبؤسسات لؤل
ة تنظيمية تسعى هجاء اؽبيئة العليا لسياحة كجعلها فاؼبملكة العربية السعودية عندما اىتمت بإنش

النظامية كالشرعية من  يف األمور سياحة نقية يف ببلد اغبرمُت كسبنع من حدكث التجاكزات إجياد إذل
  ...قبل السائح 

اغبقوؽ  الكتسابؿببلن  كجعلو شخصيتوىذه اؼبنظمة اىتمت بأمر اإلرشاد السياحي يف تكوين 
كىذا نراه جليان يف اؼبرشد السياحي الذم يبذؿ اعبهود إلقباح العملية السياحية  ، االلتزاماتكربمل 

وَتَعَاوَوُىاْ عَلًَ الرْبِّ ﴿ -جل يف عبله -يقوؿ ربنا  باب ربقيق اؼبصاحل كالتعاكف كىذا العمل كلو من، 

فاؼبرشد السياحي يسعى .  ِ﴾عَلًَ اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُىاْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  وَالتَّقْىَي وَالَ تَعَاوَوُىاْ
ثارىا كمعارضها آ إذلة لبلدة يرشد آكاؼبر  الواجهة؛ كذلك ألنو دبثابة كالسائح  كطنوخدمة  إذل

 .كمنتزىاهتا كأثارىا كتارخيها العريق 
من منطلق حرص اؽبيئة على تطور صناعة السياحة " ّكيف ىذا الصدد يقوؿ اؼبهندس أضبد العيسى 

تنفيذ برنامج  إذلبادرت ، يف اؼبملكة كتوفَت الفرص الوظيفية للشباب السعوديُت يف ىذا اجملاؿ 
ُت لئلرشاد السياحي يسعى إذل تنظيم كتطوير مهنة اإلرشاد السياحي من خبلؿ الًتخيص للمواطن

كقد أعدت اؽبيئة برنامج ترخيص اؼبرشدين ، الراغبُت يف مزاكلة ىذه اؼبهنة كفق ضوابط ؿبددة 
السياحيُت يف اؼبملكة العربية السعودية من منطلق سياستها يف تفعيل دكر اؼبرشد السياحي كجعلو 

ارهتا كأرضها لكة اؼبتمثل يف عراقة حضمأكثر احًتافية مع إعطائو الفرصة إلظهار الوجو اؼبشرؽ للم
 . كأخبلؽ ؾبتمعها 

الي بطريقة صحيحة  إضافة إذل أف ىذا الربنامج يهدؼ إذل إيصاؿ اؼبعلومات عن مواقع للسائح
 .كاحًتافية 

 :ىي , فئات من المرشدين السياحيين  لثالثكيشمل ىذا الربنامج الًتاخيص  

                                                
ـ َُُِ/ِ/ِٔصادر بتاريخ مقاؿ " ىيئة السياحة تنفذ برنامج اإلرشاد السياحي كسبنح الًتاخيص بأعلى اؼبعايَت "  :انظر ُ

 http://www.al-jzirah.com.saجبريدة اعبزيرة 
 "ِ"سورة اؼبائدة آية  ِ
 . احة كاآلثار سيلاؼبدير العاـ إلدارة الًتاخيص كاعبودة يف اؽبيئة العامة ل ّ
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كمرشد موقع ؼبواقع ، كمرشد منطقة لكل من مناطق اؼبملكة ، مرشد عاـ على اؼبستول الوطٍت  
 .ُ" اعبذب السياحي اليت تتميز هبا اؼبملكة 

عدـ تعارض مبادئ السياحة مع مبادئ الشريعة ،السياحي إف من أىم أىداؼ اإلرشادلذا ف
د السياحي يتلقى التعليم كالتوجيو من ككما نعلم أف اؼبرش،كىذا أساس عمل اإلرشاد، سبلمية اإل

إمنا الطاعة "  -صلى ا عليو كسلم-كقد قاؿ ،فوجب يف ذلك طاعتهم يف غَت معصيةاألمر  كالة
 .ِ"باؼبعركؼ 

كذلك ليها اؼبملكة يف سياحتها ،فمهنة اإلرشاد السياحي تعد من الركائز األساسية اليت تعتمد ع
طابعان ثقافيان يرتكز  كإعطائهاؼبرشد السياحي يف قباح اعبوالت السياحية الذم يقدمو اللدكر البارز 

على معرفة معلومات كحقائق تثرم ذاكرة السائح كثقافتو العامة لتشكل بذلك صورة متكاملة ذبمع 
 . بُت اؼبشاىد اغبية كاؼبعلومات اؼبوثوقة الصحيحة 

السياح كإرشادىم إذل األماكن السياحية اؼبهمة تقتصر على مرافقة  إذا فمهنة اإلرشاد السياحي ال
  ةبل يسهم اؼبرشد إذل درج، طائهم معلومات عنها فحسب كاؼبعادل األثرية كالتارخيية كاؼبتاحف كإع

عن ببلده ؛ ألنو دبثابة الوسيلة اإلعبلمية اؼبتحركة اليت  ةأك سلبي ةاجيابي ةكبَتة يف إعطائهم صور 
،  للببلد من خبلؿ تعاملو مع السياح كاؼبعلومات اليت ينقلها إليهم تساعد يف الًتكيج غَت اؼبباشر

" يقوؿ  -ا عليو كسلم صلى-كالنيب ،على قضاء حوائج سواح بلده كنفعهمفهو بذلك يقـو 
 .   ّ"حىت هتيأ لو أثبت ا قدمو يـو تزكؿ األقداـ  ةيف حاج أخيوكمن مشى مع .... 

يقدمو اؼبرشد  تظهر يف الدكر الذم فإف أمهية مهنة اإلرشاد السياحي ماذكرتفمن خبلؿ  
 : يف القطاع السياحي كمن ذلك  والسياحي أثناء عمل

 بد للمرشد  فبل، لشمورل يف تكوين اؼبرشد السياحيضركرة ترسيخ اؼبنظور اغبضارم الكلي كا
جملتمع السعودم كاليت تتضمن دبصادر اؼبعرفة اؼبتكاملة اليت تشكل جزءان من كاقع ا من االلتزاـ

الوحي كالعقل كالكوف كالتاريخ كالتجربة كاػبربة كالفطرة كالوجداف كمصادر ضركرية لفهم اغبياة 
  . حضارة متوازنة كبناء

                                                
موقع اؽبيئة العامة لسياحة ، صاحل الراضي" اؼبرشد السياحي ضركرم للرحلة السياحية اؼبتكاملة : "ينظر ُ

    ّ=http://www.st-guide.com/shownews.php?news_idكاآلثار
 ."َُْٖ"باب كجوب طاعة كالة األمر يف غَت معصية رقم ، كتاب اإلمارة " أخرجو مسلم يف صحيحة  ِ
 .من ركاية أيب ىريرة رضي ا عنو كىو حديث حسن  َٔٗاألحاديث الصحيحة رقم يف كتابو صححو األلباين  ّ
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 االجتهاد  إذلاغبضارم اإلنساين الذم يدعو اؼبرشد خاصة  ولتزاـ بقيم عاؼبية اإلسبلـ كخطاباال
ًتسخ يف كعي اؼبرشدين السياحيُت ككل العاملُت يف يفكل ىذه القيم ينبغي أف ،كالتسامح

 . القطاع السياحي ؛ كذلك ليتأىلوا ألداء دكر حضارم فعاؿ يف ؾبتمعهم 
 انفتاح  واؼبرشد السياحي يكوف لدي كوف  نة اإلرشاد السياحي يف اؼبملكةكما تظهر األمهية ؼبه

كاالستفادة من ىذه اإلقبازات ،لكربل للحضارة اإلنسانيةضارية اعلى التجارب كاإلقبازات اغب
 . يف العملية السياحية  هبدكر  وكاػبربات يف أثناء قيام كالتقنيات

 اؼبعدة ؽبم من قبل اؽبيئة الربامج  بتقدًن ُتن السياحيي قياـ اؼبرشدكما تظهر األمهية أيضا يف
كحالتو االقتصادية ،كثقافة البلد اؼبزاراجملاميع عن تاريخ  كيتحدثوف إذل،  سياحةلالعليا ل

إضافة إذل ذلك . بالتأشَتات كالتطعيم كأسعار صرؼ العمبلت كاالجتماعية، كىم على علم
يف الفنادؽ كسرقة  الطوارئ مثل حدكث األمراض كاؼبشاكل يساعدكف اجملاميع يف حاالت

للغة با خاصةك ،ت األجنبية السياحيُت معرفة فبتازة باللغا كما أف للمرشدين. إخل... اغبقائب 
 فلذلك يتولو . اجملاميع إذل أىل البلد كموظفي السلطات على الطبيعة سماكيتكلموف ب،إلقبليزيةا

 .نفسو الوقت كاؼبنسق كاؼبًتجم يف منصب اؼبتحدث
  تكوين ثقافة اإلحساف كحسن التعامل مع السٌياح كالتحاكر معهم ؛ ألف ىذه الثقافة ىي الثقافة

اليت تكاد ىي الوحيدة القادرة على تكوين اؼبرشد السياحي كذبعلو حسن الطبع كالتكيف مع السياح 
 . يف القطاع السياحي 

  كاػبصوصية العائلية  االجتماعيةليد العادات كالتقا احًتاـاإلرشاد يف اؼبملكة يف  أمهية أيضاتظهر
يستدعي من اؽبيئة كالقطاع اػباص  األمرلذا فإف ىذا ، اليت سبيز اجملتمع السعودم اؼبسلم عن غَته 

سائح بأف تكوف لأف يراعوا يف مشاريعهم كأنشطتهم السياحية اليت يقدمها اؼبرشد أثناء توجيهو ل
 .عن ذلك  كعدـ اػبركج هتقاليدك اجملتمع عادات مبلئمة ل

 ببذرة السياحة كتنميتها  االىتماـمن اإلرشاد السياحي يف اؼبملكة ىو  األساسيالغرض  أف اأيض
كالعمل على تعزيز دكر اؼبرشد باعتباره رافدا مهمان من ركافد نشر اؼبعلومات عن كطنو ، تطويرىا بل 

 . ُأظبى األىداؼ ، فهو عندما يرشد كيوجو من حولو يشعر باالعتزاز كالفخر بوطنو كىذا من
 

                                                
  ِٕق ػصُُِْخر ربيع اآلِٓ، ُِٕٓالعدد ، ؾبلة الدعوة: انظر ُ
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 إذللرسالة كاإلسبلـ ار أف اؼبملكة العربية السعودية تسعى كىي مهد هفمن خبلؿ ىذه النقاط يظ
من قيمها  انطبلقا،  ةكاقتصادي، ة كبيئي، كثقافية ،  اجتماعيةكفبيزة ذات منافع  ةتنمية سياحية قيم

كىذا كلو لن يتم على الوجو اؼبطلوب الذم ،  التقليديةتراثها العريق كضيافتها  كأصالةاإلسبلمية 
 كما يًتتبسياحيُت أكفاء ملتزمُت بتعاليم الدين  مرشدينمن خبلؿ كجود  إالخطط كنظم لو 

باؼبعلومات  اإلدالءيف  كاألمانةبالشرؼ  االلتزاـعلى ىذا من أخبلقيات للعمل يف ىذه اؼبهنة من 
هنة مهمة يف اجملاؿ السياحي حبيث دييز اجملتمع فهذه اؼب،كالصدؽ فيما ينقلو عن بلده كالنزاىة

كال أدؿ على ذلك من قوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  ُالسعودم عن غَته من اجملتمعات 
 .ِ}ها كخالق الناس خبلق حسن تبع السيئة اغبسنة سبحأتق ا حيثما كنت ك ا{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
   ْٕٔص.. اؼبملكة منهاالسياحة يف اإلسبلـ أحكامها ضوابطها، موقف : " انظر ُ
 .ريرة متفق عليو من ركاية أيب ى ِ
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 :تمهيد 
فكاف ، كخصائص أخبلقية يستند عليها أثناء مزاكلة العمل فيها  ان أسساؼبهن مهنة من إف لكل 

فاؼبرشد السياحي ، اؼبهنة ىذه رتكز عليها عمل اد السياحي األسس كاػبصائص اليت يؼبهنة اإلرش
فبلبد أف يكوف السياح كمن يف حكمهم  كإرشادعندما يعمل يف القطاع السياحي كيقـو بتوجيو 

كمن ىذا اؼبنطلق جيدر يب كمدخل يف ، يف ذلك أسس يقـو عليها عملو يف ىذا اجملاؿ  مستنده
كخصائص  أف أتناكؿ يف ىذا الفصل أسس" أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي " حبثي 

 .أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي 
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 .أسس أخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي : المبحث األول 
 : يف اللغة كاالصطبلح األخبلقيات سسعرؼ معٌت أبداية رل أف أ

أسنسى يؤسِّس، : كيقاؿ. البناء كذبمع على أسس مثل قىذىاؿ كقيذيؿأصل  فاألساس لغة
ا، فهو ميؤسِّس، كاؼبفعوؿ ميؤسنس  : تىٍأسيسن

ا ك كضع قاعدتو، أم أسنس البناءى ك   ٍْ ؤَصَّشَ }" كمنو قولو تعاذلجعل لو أساسن ًَ فَ ؤَ

صَّ ٍْ ؤَ وْ يَ ؤَ ُْشٌ  اٌٍ خَ ىَ ٍَ اهللِ وَسِظْ ىَي يِ قْ حَ هًَ  هُ عَ بََ َُ نْ ب جُشُفٍ هَبسٍبُ فَ هًَ شَ هُ عَ بََ َُ نْ بُ  ُ{شَ 
. 

ا"كأنشأه : أم أسنس اؼبشركعى كيقاؿ  أم بنتو على ِ"أسنسًت الدكلة مستشفى جديدن
 .قواعد كأسس 

ىي اؼببادئ كاألصوؿ كالقواعد اليت تقوـ عليها حياة  :اصطالحا األخالقية األسسو 
 .اؼبسلم

أخبلقية يستند عليها اؼبرشد  ان السياحي أسسهنة اإلرشاد كقد دؿ ىذا التعريف على أف ؼب
كىي على  ىو دنيوم  ىو ديٍت كمنها ما ما ذه اؼبهنة كمن ىذه األسسالسياحي أثناء مزاكلتو ى

 : اآليتالنحو 
 : المرشد السياحي  الجانب الديني الذي يقوم عليو: األساس األول 

  وجعلها أساسا لو في عملو بالعقيدة اإلسالمية المرشد السياحي  التزام: 
يف حبثي عن األساس الديٍت كأصنفو ضمن أسس أخبلقيات مهنة اإلرشاد  أتكلمعندما 

 األخبلؽفأساس ،كثيقا بالعقيدة اإلسبلمية  خبلؽ مرتبطة ارتباطاذلك ألف صبيع األ ؛السياحي
قاؿ ؼبا سئل عن الدين  -صلى ا عليو كسلم-اإلسبلمية بل ىو الدين كلو فالنيب  العقيدةىو 

إمنا بعثت "  -صلى ا عليو كسلم-كقاؿ ، ّ" الدين حسن اػبلق "  -صلى ا عليو كسلم-

                                                
 ".َُٗ"سورة التوبة آية  ُ
 َّمعجم اللغة العربية اؼبعاصر ص: انظر  ِ
 .ِّّ/ٔ أخرجو مسلم يف صحيحو  ّ
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أساسا كمنطلقا لكل عمل فإذا كاف  اإلسبلمية العقيدةبد من ازباذ  فبل ُ"مكاـر األخبلؽ  ألسبم
حىت لو فعل مافعل من القيمة لو  عمبلن  فيكوف حينئذ باألخبلؽعمل اؼبرشد السياحي اليتصف 

 .اػبَت 
 فبلنةإف " قيل لو  -صلى ا عليو كسلم -رضي ا عنو أف رسوؿ ا  ىريرة أيبكقد ركم عن 

صلى ا عليو كسلم -قاؿ فتكثر من صبلهتا كصدقتها كصيامها غَت أهنا تؤذم جَتاهنا بلساهنا 
حـر األذل كالظلم فعلى اؼبرشد السياحي أف اليتصف بذلك عند  فاإلسبلـِ"ىي يف النار" 

يتناىف مع  ىذا الظلم؛ ألف  يتحرل العدؿ فيو السياحي بل عليو أف اإلرشادالقياـ بعملو يف 
 .مهنة اإلرشاد السياحي  أخبلؽ

 السيئة دليل على األخبلؽف ذل أف يكوف اؼبؤمن ذا خلق ؿبمود ؛ألإف مقتضى اإلدياف با تعا
لذا ديكن معرفة إدياف الشخص أك ضعفو دبقدار ما يتحلى بو من ،  ضعفوعدـ كجود اإلدياف أك 

 .ّمكاـر األخبلؽ 
 ن منو فيستطيع العمل كٌ اػبلق ىو حالو كالذم دل ديي ، إنساف  كأخَتاىو أكال  السياحي فاؼبرشد

 األخبلؽىو كرًن من  فعل ما إذل اإلنساف تدعو يف العقيدة اإلسبلمية فالعقل كالفطرة،الكتسابو
فاؼبرشد عندما يتعامل مع السياح بصدؽ كأمانو كعدؿ يف نشر ،كتاب ربنا  إليهااليت أرشد 

اؼبعلومات عن اؼبنفعة السياحية كيبذؿ ما بوسعو للعمل على إرشادىم بالطريقة السليمة ىذا 
فالعملية " ،ي يف عملو اؼبرشد السياح إليهاالعمل يعد من أحد الركائز اليت البد كاف يستند 

من إرشادات مع تفانيو يف  كما يقدمو،سائحليعطيو من معلومات ل السياحية كلها تدكر حوؿ ما
فاإلدياف بالعقيدة اإلسبلمية كترسيخها يف نفوس العاملُت  ْ"القدكة عبميع السياح  ؿبلٌ  ذلك فهو

من حولو من أفراد اجملموعة اعبميل يف اؼبرشد السياحي ك  األثرًتؾ ذلك يف القطاع السياحي سي
اإلنساف بالتقول كطاعة ا كحسن اؼبعاملة كاالستقامة يف  تأمر الشريعة اإلسبلميةلذا ف ،السياحية 

                                                
 .ديث صحيح اغب كيرة ركاه أبو ىر من  ْٕٖٗرقم اغبديث (  َْٓ/ ِ)أخرجو أضبد يف مسندة  ُ
اؼببارؾ يف الرب كالصلة  كابنِّٗيو يف مسنده ىو كإسحاؽ بن رإّٔٗكأضبد ُُٗاؼبفردأخرجو البخارم يف األدب  ِ

 ْٕٔٓكابن حباف َُّٗكالزىد ؽبناد ِِْ
 ."  ّْ-ِْنو صببلؿ خلف السكار .د،أخبلقيات العمل : أنظر ّ
ة أسام.د، لية اإلرشادية السياحية جزئية علم األخبلؽ كأمهيتو يف العم" اإلرشاد السياحي بُت النظرية كالتطبيق : "انظر  ْ

 .تصرؼب َٕ-ٗٔ-ٖٔالفاعورم ص
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ألهنم يقفوف أماـ القانوف اؼبستمد من ،كمعاملة اعبميع معاملة حسنة،أفراد اجملتمع التعامل بُت
-كعليهم االنصياع ألكامر ا كيأمركف باؼبعركؼ كينهوف عن اؼبنكر يقوؿ ا ، الشريعة اإلؽبية 

ركؼ عفاألمر باؼب ُ﴾وَتَنْهَىْنَ عَهِ الْمُنكَزِ كُنتُمْ خَيْزَ أُمَّتٍ أُخْزِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُزُونَ بِالْمَعْزُوفِ﴿  -تبارؾ كتعاؿ
كىذا ينعكس بطبيعة اغباؿ على ، مة اؼبباركة ركؼ كالنهي عن اؼبنكر من خصائص ىذه األعباؼب

 .أخبلقيات اؼبرشد السياحي يف ؾباؿ عملو كإخبلصو فيو كاستقامتو مع أفراد اجملموعة السياحية
 دنيوي يستند عليو المرشد السياحي عند مزاولة مهنة اإلرشاد اسأس: األساس الثاني 

 :السياحي 
  والتقاليدالبيئة االجتماعية والعادات:  

تسوده قيم سياسية أك اجتماعية أك عقائدية متناغمة البد كأف ينقل أفراده  جملتمع الذمإف بيئة ا
 أسستعترب البيئة االجتماعية من ك ، ىذه القيم إذل اجملموعات السياحية القادمة لزيارتو 

كديننا اإلسبلمي دين متكامل حيرص  ؟؛كيف،األخبلقيات اليت تؤثر يف مهنة اإلرشاد السياحي 
فاإلسبلـ حرص على البيئة كأمر باغبفاظ  ،على سبلمة اؼبسلم كحيفظ لو صحتو كمالو كعرضو

، رد الرباز يف اؼبوا: اتقوا اؼببلعن الثبلث  " -صلى ا عليو كسلم-عليها من األكبئة كالتلوث قاؿ 
االلتزاـ  السائحإف على ليس فقط خاص بعمل اؼبرشد بل  األمركىذا ِ"كالظل، كقارعة الطريق 

 .البيئة االجتماعية تؤثر يف مستول التعامل بُت اؼبرشدين كاجملموعات السياحية كاف أف،بذلك 
  شاد إلر مهنة ا اليت تقـو عليهااللوائح كاألنظمة  "كيقصد هبا : التشريعات السياحية

 : "السياحي
تصل ىذه  كخارجية ةداخلي ةكسلبي ةجيابيإمؤثرات  ةيتأثر بعد األخبلقي نسافإف سلوؾ اإل

ف تطغى على خلقو األساسي حىت يصبح السلوؾ اعبديد لو خيلقان كطبعان كقد أذل إاؼبؤثرات 
من " : أيضاكقاؿ ،  ّ"التحلم ب لمإمنا العلم بالتعلم كاغب" - كسلم صلى ا عليو-ذكر 

                                                
 "َُُ"ؿ عمراف آية آسورة  ُ
 .كىو حديث حسن ( ُْْ/ِ)أخرجو أبو داكد يف مسنده ِ
يا : كىو حديث مرفوع، أكرده ابن أيب عاصم كالطرباين من حديث معاكية بلفظ( ُُٔ/ُ) يف مسندهأبو داكد أخرجو  ّ

الدين، إسناده حسن، إال أف فيو مبهمنا،  خَتنا يفقهو يفتعلموا، إمنا العلم بالتعلم، كالفقو بالتفقو، كمن يرد ا بو  أيها الناس
/ ُ)بن حجر العسقبلين كفتح البارم ال ِٕٕٓي رقم اغبديث اعبامع الصغَت للسيوط:انظر اعتضد دبجيئو من كجوو آخر

ُْٗ ). 
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يستطيع أف  اإلنساف أف أف نستنبط ديكن ُتن اغبديثيمن خبلؿ ىذ. ُ"ا  صرهيبٌ ر يتبصٌ 
 أف أجدفمن ىنا ، اؼبسؤكلو عن ذلك  اعبهةاليت تفرضها عليو  األنظمة مراعاةيتحلى خبلق 

يهدؼ ك ، يكوف اؼبرشد السياحي حسن السَتة كاألخبلؽ  أف إذلهدؼ ينظاـ اػبدمة اؼبدنية 
كلذا كاف من أنظمة اؽبيئة  ،يف مهنة اإلرشاد السياحي األنظمة ؼبراعاةكضع ضوابط  إذلايضا 

 ِت االلتزاـ هبا عدة أمور منها أا خبصوص أخبلقيات ىذه اؼبهنة كر سياحة اليت رتبتهلالعامة ل
: 
عامان ُِكأف اليقل عمره عن  ،نسيةأف يكوف اؼبتقدـ على اإلرشاد السياحي سعودم اعب: أكالن 
 أكأف يكوف حسن السَتة كالسلوؾ كدل يسبق عليو اغبكم جبـر يتناىف مع كاجبات اؼبهنة :  ثانيان 

 .جرما ـبل بالشرؼ كاألمانة 

 .بنجاحسياحة لأف جيتاز االختبارات اليت تقدمها اؽبيئة العامة ل :ثالثان 

طبيان من األمراض كالعاىات اليت سبنعو من أداء عملو   شهادة تثبت أنو الئقه  أف يقدـ: رابعان 
 .كمرشد سياحي 

 :رشاد السياحي اؼبؤىبلت اؼبطلوبة يف طالب الًتخيص ؼبزاكلة مهنة اإل :خامسان 

إجادة  –يف ؾباؿ العمل  تدريب –مؤىل اليقل عن الثانوية العامة ) اؼبرشد العاـ  . أ
 (.قبليزية اللغة اإل

 –تدريب يف ؾباؿ العمل  –وسطة يقل عن الكفاءة اؼبتمؤىل ال) اؼبرشد الي   . ب
 (.قبليزية ة اإلغالل ةادجإ

اإلؼباـ دبجاؿ عملو كاؼبوقع  –إتقاف القراءة كالكتابة باللغة العربية ) مرشد موقع   . ت
 (.الذم سيعمل بو 

                                                
 .(ٖٖٕٔ/ِ)البخارم يف صحيحة  ركاة ُ
 .ُٔٔعبد ا بن راشد السنيدم ص. السعودية د مبادئ اػبدمة اؼبدنية كتطبيقاهتا يف اؼبملكة العربية: نظر ا ِ
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كعلى اؼبرشد السياحي أف يتقيد بطلب  ،كاحدةمدة الًتخيص للمرشد السياحي سنة  :ان سادس
 .هنايتوذبديد الًتخيص من اؽبيئة قبل شهرين من 

 .اؼبهنة كجبميع التعليمات اليت تطلبها منو اؽبيئة  بآدابلبللتزاـ  ان أف يقدـ تعهد: ان سابع

 كالسَت بة للمرشد السياحي فاػبلق القوًنبالنس إلزاميةتعد  كاألنظمةفهذه اللوائح 
يف القطاع السياحي  اؼبتمثلةطلبها منو الدكلة األنظمة كاللوائح اليت تلتعاكف كااللتزاـ بكا،اإلرشادية

يلتـز هبا اؼبرشد السياحي يف مهنة اإلرشاد  أفاػباصة اليت البد  األخبلقياتمن أىم كل ذلك 
يلـز على  األنظمةيتحدد بنوعُت من  سياحةلللذا فإف نظاـ اؽبيئة العامة ،كجيب عليو التمسك هبا

 : ؽبذه اؼبهنة كىي  وأثناء مزاكل امتباعهااؼبرشد السياحي 

 .الًتفع عما خيل بشرؼ مهنة اإلرشاد السياحي  -
 . مع أفراد اجملموعة السياحية  تعاملومراعاة آداب اللباقة أثناء  -

 : الترفع عما يخل بشرف مهنة اإلرشاد السياحي : أوالً 

جيب على اؼبرشد السياحي أف يًتفع  وسياحة على أنلالعامة ل من نظاـ اؽبيئة" ُ"قد نصت اؼبادة 
 .ُخارج ذلك  ـأ وسواء كاف يف أثناء مزاكلتو لعمل خيل بشرؼ مهنتو ككرامتها عن كل ما

، الناس لو  كاحًتاـفاؼبرشد السياحي جيب أف يسلك يف تصرفاتو سلوكان قوديان يتمشى مع تقدير 
كأف يبتعد عن كل فعل مشُت يتناىف مع الدين كاألخبلؽ كالتقاليد فبا يفقده احًتاـ السٌياح 

كمن ضمن ىذه  ،عماؿ اؼبهنيةان كأنظمة لؤلشرعنا الكرًن قد كضع حدكدف لذا .كتقديرىم لو 
ر بلبد أف يستحضففهو عندما يعمل يف القطاع السياحي ، اؼبهنة مهنة اإلرشاد السياحي 

كاألنظمة اليت جيب أف يبتعد عنها   اليت جيب أف يلتـز هبا أثناء عملواألنظمة كالقوانُت األخبلقية 
لو  ة اػباصة باؼبرشد السياحي بل ىي أيضا عامةكذلك كليس فقط ىذه األنظمة األخبلقي

                                                
 .ِّمن نظاـ اؽبيئة العامة لسياحة ص( ُُ)اؼبادة  ُ
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سائح ككذلك العملية السياحية كاليت تتوذل كبَت أمهية يف ذلك ؛ كذلك ألف اؼبمارسات لكل
دـ كضوح يف ع  النظاـ السياحي كاإلرشادم أكيف ان ألخبلقية غَت السوية أحيانا قد تنتج ضعفا

جيب أف يأخذىا فكذلك عليو كاجبات يلزمو  ان رشد السياحي حقوقفكما أف للم، األعماؿ 
ألنو ىو اؼبرشد اؼبخصص ؽبم يف  ؛أماـ السياح فمن كاجبو أف يكوف قدكة حسنة، ا العمل هب

أف يضع د لذا فإف اؼبؤسسة أك اعبانب اؼبسؤكؿ عن األعماؿ السياحية الب، احية العملية السي
 . بأخبلقيات عملهم  ملتزمُت ضوابط كجزاءات ذبعل اؼبوظفُت يف القطاع السياحي

لكن من ، كقد قبد من اؼبرشدين السياحيُت من يؤمن بأخبلقيات العمل كمنهم من اليكًتث هبا 
 ة أف ذبعل الكل يلتزموف هبا بناءن على اؼبيثاؽ الذم يوضحسياحلمصلحة اؽبيئة العامة ل

سياحة حبيث تكوف ملزمة لمن منظور اؽبيئة العامة ل ُأخبلقيات مهنة العمل يف اإلرشاد السياحي
 .ؼبن خيالفها  هبا كحبيث تكوف ىناؾ عقوبة رادعة لكل العاملُت

امة فإف الواجب على اؽبيئة العلذا ، تباع األخبلؽ ىو أمر جيب أف حيرص عليو كل شخص كإف ا
لتزاـ العاملُت بأخبلقيات العمل يف اإلرشاد السياحي على تعتمد على مدل ا سياحة أف اللل

                                                
عالية اؼبنزلة ربظى باىتماـ اعبميع ، ؼبا ؽبا من تأثَت عظيم  تعد مهنة العمل يف ؾباؿ اإلرشاد السياحي رسالة رفيعة الشأف ُ

اؼبسلكي ، كعائدىا  كرفعتها يف مضموهنا األخبلقي الذم حيدد مسارىا كمستقبلها ، كيتجلى ظبو ىذه اؼبهنة يف حاضر األمة
إف ىذا اؼبيثاؽ يتضمن ما .اؼبهنة من قيمها كمقوماهتا على الفرد كاجملتمع، كبديهي أف تستمد األمم كاجملتمعات أخبلقيات

يتعُت عليو مراعاتو يف أدائو لرسالتو بصورة عامة كاؼبرشد السياحي بصورة خاصة، أنو  يشعر بو كل عامل يف القطاع السياحي
بلد شرفها ا بأهنا مهبط  كقيامة بعملو مصلحة الوطن ، كمن ىنا فالعامل يف القطاع السياحي يف اؼبملكة ينتمي إذل ،

قطاع اعبفاء أك االكببلؿ يهدؼ ميثاؽ العمل يف ال لذا عليو أف ديثل اجملتمع السعودم بعيدان عن الغلو أك التطرؼ أك الوحي،
 لرسالتو كمهنتو ، كاالرتقاء هبا كاإلسهاـ يف تطوير اجملتمع الذم يعيش فيو كتقدمو ، السياحي إذل تعزيز انتماء العامل

أمهية اؼبهنة كدكرىا يف بناء مستقبل  توعية العامل يف القطاع السياحي إذل: كاالرتقاء بالسياحة ، كذلك من خبلؿ اآليت 
يعد اؼبرشد السياحي آمُت . يتمثل قيم مهنتو كأخبلقها سلوكان يف حياتو السياحي على أف كطنو ، كحفز العمل يف القطاع

 الوطن كاستقراره ، كسبكينان لنمائو كازدىاره ، كحرصان على ظبعتو كمكانتو بُت على كياف الوطن ككحدتو كربقيقان ألمن
األمر الذم يلزمو توسيع نطاؽ ثقافتو   دينو ككطنو ،اجملتمعات اإلنسانية فاؼبرشد السياحي صورة صادقة للمثقف اؼبنتمي إذل

ناضج مبٍت على العلم كاؼبعرفة كاػبربة الواسعة يستعُت بو يف قيادة  ، كتنويع مصادرىا ، ليكوف قادران على تكوين رأم
 . السياحية اجملموعات
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ألف تيلزمهم بذلك كجزء من متطلبات العمل كالضوابط اليت  حباجةقناعتهم الشخصية بل ىي 
فبلبد من اغبرص على  ارلكبالت، تضعها اؼبؤسسة السياحية فإف ذلك يؤثر على أداء اؼبؤسسة 

 .كالعمل عليها  تطبيقات تلك األخبلقيات

ب على إدارة اؼبؤسسة السياحية بياف كربديد ماىو أخبلقي كما ىو غَت أخبلقي يف كمن ىنا جي
 . السياح  حية لكي يلتـز هبا اؼبرشدين كذلكعرؼ العملية السيا

ؽبا اللوائح  قد سبقت أف كضعت فبلبد من التعامل حبـز مع كل إخبلؿ هبذه األخبلقيات ألهنا
أف يتصرؼ موظف يف القطاع السياحي  فبل ذبعل كل، االلتزاـ هبا  كاألنظمة اليت بينت كجوب

 اؼبؤامراتأللفاظ البذيئة أك حييكوف التتيح ؽبم فرصة تبادؿ ا" فمثبل ، حسب ما اعتاد عليو 
كف يف ذلك ه اؼبهنة ؛ ألف التهاديكن أف يتم التعامل مع من الحيًـت أخبلقيات ىذ بلف، لبعضهم 

فبا جيعل اؼبرشدين السياحيُت اليتعاكنوف كال ديكن أف نفسو اؼبسلك  جيعل اعبميع يسلكوف
فااللتزاـ بأخبلقيات اؼبهنة ضركرة ، يستفيد منهم السياح فبا لديهم من معلومات كخربات 

 .ُلتطورا

على اعتبار أف ، لدكلة ابة أساسية إف كضع مقاييس سلوؾ كأخبلؽ بالعمل اإلرشادم يعد دبثامث 
ات ربل للمسؤكليإرساء للقواعد الكللعمل يف اجملاؿ السياحي يتطلب اليـو  إصبلح الشأف العاـ

صعوبات اليت قد تواجو اؼبرشد السياحي أثناء تعاملو ل؛ كذلك ل لُتيف ربرؾ اؼبسؤك  كحرية كبَتة
داء العمل الذم يتطلب القياـ بو كاؼبوازنة يف أعليو استخداـ الطرؽ اغبديثة فلذا ،مع السياح 

ىذه اؼبقاييس اليت تضع ىذه األنظمة ىدفها رفع مستول السلوؾ األخبلقي يف العملية ،
لذا فهي ترتكز على ربديد كظائف التوجيو كالرقابة اؼبقومة لنظاـ السلوؾ كاألخبلؽ ، اإلرشادية 

 . ِة اإلدارية يف القطاع السياحياؼبعموؿ هبا يف إطار النهوض كالرقي كبو التنمي

                                                
  ُِْ-ُِّلًتكستاين صعبد العزيز ا. أخبلقيات العمل ضركرة إدارية د: نظر ا ُ
  ُِٓاؼبرجع السابق ص: نظر ا ِ
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على جانب سياحة لمن نظاـ اؽبيئة العامة ل( ُُ)تضمنت اؼبادة  :اقةاللبمراعاة آداب  :ثانياً 
اقة يف تصرفاتو بؼبرشد السياحي أف يراعي آداب اللآخر يتضح من نص اؼبادة حيث جيب على ا

 .مع من حولو من السياح كمع اجملموعة السياحية بأكملها 

االلتزاـ دبقتضيات الذكؽ العاـ كحسن اؼبعاملة كذلك ألف طبيعة " ىو اقة بالل بآدابكاؼبقصود 
من الناس كالدخوؿ يف عبلقات  ـبتلفةدبستويات  االحتكاؾعمل اؼبرشد السياحي ربتم عليو 

 .ُ"كقباح ىذه العبلقة يعتمدىا اعتمادا كبَتا يف اسلوبو يف اؼبعاملة  ،أيضا ـبتلفة
كزارة السياحة  ضعها كل دكلة فبثلة يفح كاألنظمة كالقوانُت اليت تاللوائ :فأ إذل أخلص بذلك

األخبلؽ يف العمل دبهنة اإلرشاد السياحي ؛ كذلك من خبلؿ  أساسا من أسستشكل  كاآلثار
كحثو على التمسك ،الضوابط األخبلقية كالقوانُت اليت ربدد عمل اؼبرشد السياحي كسلوكو

كتقدًن خدمة جليلة للمجموعات ، كالعمل على االرتقاء بالعمل السياحي  ،باألخبلؽ الفاضلة 
 .ِوافدةالسياحية ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ذكره ىنا منعا لتكرار أففيو مايفيد يف ذلك فلم " ضارم التحلي بالذكؽ اغب" اؼببحث األكؿ : انظر ُ
، ُٓ-ُْأضبد الشميمرم ص. د، أخبلقيات اؼبوظف ،  َٓرمضاف ابلكم ص. د،من أخبلؽ اإلسبلـ: "انظر كبل من ِ

 " ْٓبن داكد األشعرم صأضبد . د ،الوجيز يف أخبلقيات العمل 
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 تمهيد 
بكل دقة كإخبلص يعترب يف هبا اإلرشاد السياحي كأداء الواجبات الوظيفية  يف ؾباؿ إف العمل

 .السياحيمنهاج اإلدارة اإلسبلمية أمانة يف عنق اؼبرشد 
األمور اليت أكد عليها نظاـ اؽبيئة العامة  أىمكحسن السَتة كالسلوؾ من  األخبلؽ لذا كانت 

 ؾباؿ من ىنا كاف على العامل يفك ، لسياحة يف اؼبملكة كشرط ؼبمارسة مهنة اإلرشاد السياحي 
؛ ألف الذم كاغبضارم يف مهنتو اإلرشادية  اإلنساينالسياحي أف يتأىل ليؤدم دكره  اإلرشاد

يتوذل مهنة اإلرشاد السياحي البد أف يكوف صاغبان من الناحية األخبلقية أك األدبية للقياـ بأعباء 
 .اؼبهنة 

يعي رسالتو  ؽبا اؼبرشد السياحي حُت  يتنبومن أعظم الوظائف اغبضارية اليت ينبغي أف لذا فإف  
ينشرىا بُت عامة م كالسبلـ كالرضبة كاالستقرار ك ا تعاذل ليحمل قيم العل استخلفوكخليفة 
خصائص عن  سأتكلمكمن ىذا اؼبنطلق ، ىو ربديد فعالية صناعة السياحة كقباحها السياح 

 :يف ضوء الشريعة اإلسبلمية أخبلقيات ىذه اؼبهنة 
 

 .الثقافات المختلفة واحترامها استيعاب : الخاصية األولى 
م حيث يتعاملوف كيبتكركف سلوؾ الناس كمعيشتهم داخل ؾبتمعاهتنعلم أف الثقافة ىي منوذج من 

  .كالثقافيةاالجتماعية  يف أنشطة اجملتمع ان بعضهم بعض كيشارؾ
كثقافة اجتماعية كتكوين ، ثقافة مادية كالصناعات البشرية  إذلكالثقافات ديكن تقسيمها 

ها هذه الثقافات جبملتها حيملف.كثقافة فكرية كالفكر اإلنساين كالعقائد  ،اجملتمعات كنظمها
 . السياح على اختبلؼ فيما بينهم

 نودياكعاداتو كتقاليده كإ كأخبلقو كل ؾبتمع من اجملتمعات يعتز بقيموفكل شعب ككل صباعة كيف  
ؽبا أك  اآلخرينكمهما كاف رفض ،  يناآلخر كثقافتو مهما كانت متناقضة لقيم كمفاىيم كعادات 

كيف ظل حقو يف التعبَت ،  اإلنساففالسائح ىنا يف ظل العوؼبة كحقوؽ  ،قبوؽبا أك استحساهنا
من حقو أف يقبل  كقناعتوكحقو يف االحتفاظ بلغتو اليت يتعامل هبا أثناء رحلتو السياحية كبثقافتو 

 .ما خيالف ثقافتو كحيًتمها 
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من قبل األفراد السياحية فهذا يعٍت أنو حيًـت  الوافدة إليودما حيًـت الثقافات عنفاؼبرشد السياحي 
 .ُتلك الثقافات كشخصيتها  ماىيةكحيًـت ، حق اجملتمع 

ىو اإلقرار بوجود  كإمنا، هبا  االقتناعاليعٍت بالضركرة  ِخرد تقبل اؼبرشد السياحي لثقافة اآلفعن
كيشًتط يف ذلك أف التكوف ، خر قبل اآل كقبوؽبا منبوجود ىذه الثقافة  معها إقراراختبلؼ 

 .أك كجودىم  اآلخرينتلك الثقافة مبنية على حساب حقوؽ 
اؼبختلف عنو يف الثقافة كالعادات " السائح "  األخر إذلعلى اؼبرشد السياحي النظر يضا أ

اػبلفية االجتماعية أك  أكأك سبيز بسبب اعبنس أك الدين  يكوف ىناؾ تعاؿو  أفكالتقاليد دكف 
فأحكاـ الشريعة  الذاتيةيتضمن حكمان احًتاـ استقبلليتهم  اآلخرينإف احًتاـ . االذباه السياسي 

 أصبحكيتفهمو من الداخل ؛ لذا فقد  خراآلقائمة على تفهم كدم يتعاطف مع عادل  اإلسبلمية
 التقاءكأصبح ، البد منو  استيعاب الثقافات اؼبختلفة يف صناعة السفر كالسياحة أمرا شائعا

طبيعيان ؛  أمرا متباينةاألفراد من ـبتلف أكباء العادل دبا حيملونو معهم من حضارات كثقافات 
 . ألجل ذلك أصبح من الضركرم فهم الثقافات كاؼبعتقدات اؼبختلفة للبشر 

كم طبيعة استيعاب كفهم تلك الثقافات حب إذل نطلق ىو حباجةلذا فاؼبرشد السياحي من ىذا اؼب
جنسياهتم كثقافاهتم كعاداهتم  اختبلؼاؼبباشر بالسائحُت على  االحتكاؾعملو اليت تعتمد على 

، ّبالنسبة للمرشد السياحي  كصعوبتها كمن ىنا تكمن أمهية تلك اغبضارات، كمعتقداهتم 
،  اإلسبلـعندما فتح الببلد كانتشر  -رضي ا عنو-كيدلنا على ىذا ماحدث يف زمن عمر 
" ف اؼبسلمُت استفادكا فبا لدل الفرس من حضارات حدث تثاقف بُت العرب كالعجم إذ إ

 .ْ" كاػبراج الدكاكينكعمل 
 :  إذلخلص بذلك أ أفكديكن 

                                                
ـبتلفة؛ ألنو يتوجب عليو احًتاـ حق السائح الذم كفد بثقافة زبتلف  ان أسسلو االحًتاـ  ي اؼبرشد السياحي أف البد أف يع ُ

 .عن ثقافة البلد اليت يتوذل اؼبرشد اإلرشاد فيها
 .أم الثقافة الصادرة من السياح  ِ
كقد يكوف ؽبا دكر كبَت يف استيعاب كفهم الثقافات األخرل ، اؼبختلفة للبشرلذا يلـز اؼبرشد السياحي دراسة اعبوانب  ّ

اػبصائص الشخصية اليت تتأثر بثقافة األسرة كظركؼ " كيقصد هبا " كيشمل ذلك القيم كاؼبعتقدات كالسلوؾ كالشخصية 
 .ٖٓخالد مقابلة ص. فن الداللة السياحية د: انظر" اغبياة 

 .ُٗٓقصي حسُت ص. العربية اإلسبلمية دمن معادل اغبضارة : انظر  ْ
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 التسامح كاحًتاـ تنوع  إذلالقيم األخبلقية اؼبتعارؼ عليها بُت الناس إضافة  ىم كتعزيزإف التفا
لذا  ، السياحي  اإلرشادؼبهنة  أساسافإف ذلك يشكل  ،األخبلقيةالعقائد الدينية كالفلسفية 

السياحي  اإلرشادكاف مراعاة التقاليد كالعادات االجتماعية كالثقافية من لواـز العمل يف مهنة 
. 

 ية على كبو ينسجم مع خصائص كتقاليد الدكؿ اؼبضيفة كحيًتـ القياـ باألنشطة السياح
 .كعاداهتا  كأعرافهاقوانينها 

  لديهم من  كحيًتموا ما،اجملموعة السياحية  أفرادعلى اؼبرشدين السياحيُت أف يتعرفوا على
تدرهبم على كيفية  كتدريبةمن خبلؿ عقد دكرات تعليمية إال كىذا اليكوف ، ثقافات 

 .التعامل مع األفراد السياحية
 

 . ووعيو بو تراث السياحيالب المرشد عناية :الخاصية الثانية 

أرادت أمة أف ربافظ على تراثها األثرم، فلن ذبد أفضل من الوعي األثرم سياجان إذا 
حيتضن ىذا الًتاث، ككم حيتاج ىذا الًتاث األثرم كيتطلع إذل ىذا الوعي، كيتلهف على إجيابية 

 .اليـو كغدان 

كىو من  إدراكان حقيقيان ؼبعٌت الًتاث كأمهيتو كقيمتو،: كلمات الكيعٍت الوعي األثرم يف أبسط  
كمن عناية كاافظة على ىذا الًتاث،كيفتح ىذا اإلدراؾ كل السبل أماـ ال. إقباز األجداد القدماء

كل خاصة  كيف مهنة اإلرشاد السياحي  ةاعبماىَت عاممث يتبٌت ىذا الوعي األثرم على مستول 
باعتباره  موجبات البحث كاالىتماـ هبذا الًتاث األثرم اؼبعركؼ، ككل ما نتوقع الكشف عنو

اؼبصدر األساسي كالبكر لكتابة التاريخ الصحيح الذم جيسد مبلغ اجتهاد أكلئك الذين خلفوا 
 .ىذا الًتاث

خَت تعبَت  -اعبماىَت العريضة من أبناء الشعب لعندما ينتشر على مستو  -عي األثرمكيعترب الو 
ىو الذم ديتلك  كخَت أمة أك خَت شعب. بالفعل عن مبلغ ما كصل إليو التحضر عند الشعب

كخَت أمة أك خَت شعب متحضر ىو الذم . تراث األجداد، كال يفرط فيو الوعي األثرم، كيقدر
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حيافظ على ىذه الثركة األثرية، كيعكف على دراستها، كإتاحة الفرصة لآلخرين للتعرؼ على 
 .قيمتها من كجهة النظر اغبضارية

ؼبهنة اإلرشاد السياحي أدرؾ  مزاكلتو ثناءأ الوعيىذه اؼبرتبة من استشعر  إذالذا فاؼبرشد السياحي 
بل كجيب أف تبقى جذكر اغبضارات القددية قوية . أف من ال ماضي لو ال خَت يف حاضر لوسباما 

الذم جيسد )م ثر الوعي األكمن غَت . ثابتة كنابضة باغبيوية يف األرض الطيبة اليت نبتت فيها
فهم اغبقيقة اليت تقوؿ إف اؼبرشد السياحي يغيب عن ( ى اعبذكر اغبضاريةاافظة عل معٌت

؛ سخة العريقةصياغة كبناء اغباضر ال ديكن أف تنبٍت إال على أساس ىذه القاعدة اغبضارية الرا
اليت ال تنفصل عن جذكر اؼباضي  –أف قوة كأصالة اغباضر اغبضارم  داغبقيقة تؤك ألف

 . كالتصميم يف تطلعات اؼبستقبل اغبضارم تبث القوة كالعـز -اغبضارم

فمىت  اإلرشاد السياحيالعمل يف الوعي بًتاث الوطن كأمهيتو ىو نقطة البداية يف من ىنا كاف ك 
كعلى فبتلكاتو فالتنمية كاف ؿبافظا عليو كعلى معاؼبو   كطنوماكاف اؼبرشد السياحي كاعيان بًتاث 

لك كعي بًتاث كقبل ذ كعنايةإذا كاف ىناؾ اىتماـ  اليقوماف إال ةكبناء حضار  بناء االقتصادك 
 . ليها اؼبنطقة اليت يرشد إ

 .ة والتاريخية السياحي ألماكنإجادة المعرفة با:الخاصية الثالثة 

العمل  على على مقدرة تامة األسباب كالطاقة ما جيعلوكىيأ لو من  اإلنسافا أكـر  إف
 اإلنساففاكتساب اؼبعرفة كالبحث عنها أمر دييز ، ى الثمار كأصبلها بأحل كجنيو،كالتحمس فيو 

ف يرتبط دبعرفة اؼبرشد السياحي الفعاؿ كالناجح البد كأ اإلرشادكمن ىنا فإف ،عن غَته
من  اليت يتميز هبا بلده عن غَته كأف يكوف على سعةالسياحية اعبذب  أماكن األثريةللمعلومات 

حضارية أك أك تارخيية  أك لسياحية سواء كانت معلومات ثقافيةا تومهنفيما خيص ؾباؿ  طبلعاال
كمنهج ،ا جدكؿ ؿبدد يكوف ؽب أف اؼبعلـو يف أم رحلة سياحية خصائص اجتماعية ؛لذا كاف من

يكوف على  أف ؼبرشد السياحي من خصائصو األخبلقيةاف، برامج الرحلة  سابقا يتضمنمثبت 
كما ، كاؼبتميزة األصيلة  الفريدةاؼبنطقة اليت يتوذل اإلرشاد فيها من عوامل اعبذب  ودبا ربتويمعرفة 

 أكحد أفراد اجملموعة السياحية التعرؼ على مورد سياحي معُت فيما لو طلب أ مفيدةمعرفتو  أف
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ذبديد الزيارة يقًتح على اجملموعة كحيثها على  أفكىذه اؼبعرفة تفيده يف ،جذب سياحي جديد
 . ُ مستقببل

ًتاث ماكن السياحية كالتارخيية كالاأل عن لذا فإف اؼبرشد السياحي كلما كاف على معرفة دبعلومات
يضا السياح عن ذلك أ كأفاد،زادت فائدتو كمعلوماتو عن منطقة القصد كاغبضارة التابعة لبلده

 .كبَتة   فائدة

 .حيوية الضمير لدى المرشد السياحي :الخاصية الرابعة 

الوازع الداخلي اليت تراقب من الداخل أعماؿ  :ركح اإلسبلـ ىو  الضمَت الذم يتمشى معمعٌت 
 .ِفتحكم ؽبا أك عليها  اػبارجيةاإلنساف 

 يكتسبومكتسب  أمربل ىو ،ليس فطريا اإلسبلمي من ىنا فإف الضمَت اػبلقي يف مفهومو
كلعل خَت ، اؼبستمرة للقيم اػبلقية اؼبرغوبة اإلنساف عن طريق الًتبية الدينية كاؼبمارسة الفعلية 

 صلى-يقوؿ  لذا،اؼبعتدلة البعيدة عن التشدد عتدؿ ىي الًتبية اؼبكسيلة لتكوين الضمَت اػبلقي 
سبع كاضربوىم عليها لعشر كفرقوا بينهم يف اؼبضاجع لصبلة لمركا أبناءكم بال" :-ا عليو كسلم 

حىت يصلوا  كاألمهات اآلباءالًتبية الصاغبة تقع على عاتق  فأ: من ذلك ىوالداللة  كجو، ّ"
 .تربية ضمائرىم اػبلقية إذلباألبناء 

يقـو على تقول ا  أفالسياحي يتطلب  اإلرشادالعمل يف ؾباؿ مهنة  : أن إلىخلص بذلك أ
بعدىم يف توجيههم توجيها سليما ي من السياح يدم اؼبرشد السياحيفيمن ىم ربت  -تعاذل -

أفعالو  من مراقبةأنو كما البد   ،ماكن اعبذب السياحيكأ عيق تنقلهم يف األماكن السياحيةعما ي
تعزيز اغبس يف سبب بعملو  رشد السياحي أثناء قياموالذاتية لدل اؼب كتصرفاتو فتنمية الرقابة

–لذا فعليو أف يكوف مراقبا  ،الشخصية  اؼبصلحةحة الوطنية قبل اؼبصل عيالوطٍت ؛ ألنو يرا

                                                
 " بتصرؼ يسَت "  ِْٔمثٌت اغبورم ص. اإلرشاد السياحي د: انظر ُ
 ُِِإدياف سعد الدين ص. األخبلؽ بُت النظرية كالتطبيق د: انظر  ِ
 .حديث حسن صحيح ىو ك  من ركاية أيب ىريرة،ْٓٗصيف سننو أبو داكد أخرجو  ّ

 



 لنيل درجة الماجستيربحث تكميلي  أخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي

45 

ف يكوف بعيدا كل البعد كأ،فراد اجملموعة السياحية صبيع أعمالو كمن ذلك معاملتو أليف -تعاذل
  .عما خيل بأخبلقو يف كونو مسلما كمرشدا ؼبعادل دكلتو كتارخيها 

 .عالمية مهنة اإلرشاد السياحي : الخاصية الخامسة 

كذلك من خبلؿ ،ف يكوف اؼبرشد على انفتاح بالعادل السياحي أفمن خصائص مهنة اإلرشاد 
لديو انفتاح من ناحية  فيكوف،تلقيو للوفود الكبَتة من السياح على اختبلؼ ؽبجاهتم كجنسياهتم 

ىذا االنفتاح يعطيو القدرة على التصرؼ ك ، ثقافاهتم كحضاراهتم كعاداهتم كتقاليدىم معرفتو ب
 اإلرشاديةالعملية  أثناءصاؿ كبناء العبلقات العامة اليت قد زبدمو معهم من خبلؿ التواصل كاالت

يلتقي  ألنو؛ كذلك اللغة  إجادة هاتتطلب مهارات االتصاؿ من كاالنفتاحىذه العاؼبية  أفكما ، 
من الكفاءة العلمية أف يكوف  لذا كاف،بأعداد كبَتة من السياح على اختبلؼ ؽبجاهتم كلغاهتم

كعن  -صلى ا عليو كسلم-كقد أثر عن النيب ،قبليزية منها كخاصة اإل األجنبيةنا للغة متق
ذلك   إذلدعت اغباجة  إذا إالأهنم دل يكونوا يقبلوف على تعلم لغة غَت العربية أصحابو من بعده 

: قاؿ  -رضي ا عنو-فعن زيد بن ثابت  -صلى ا عليو كسلم-كما حصل يف عهد النيب 
 :"قاؿ،يارسوؿ ا  ،ال:قلت  السريانيو؛ أربسن"  :-ا عليو كسلمصلى -قاؿ رل رسوؿ ا 

 أفيف كىذا من اؼبصلحة العظيمة ، ُ"فتعلمتها يف سبعة عشر يومان :  "تأتيٍت كتب فتعلمها إهنا
ف مهنة اإلرشاد السياحي ىي مهنة أل؛ إليهاللحاجة  األجنبيةيتعلم اؼبرشد السياحي اللغة 

التواصل الدخوؿ يف عبلقات  إذلتسعى كآثاره لبلد ببياف معاؼبو رقي ا إذلحضارية تسعى 
لذا فعلى اؼبرشد ،السياحي باألثراؼبرتبطة  اؼبعلوماتيةكجود اػبلفية  ككذلكالتفاعل مع السياح ك 

على أسلوب كاحد  دفبل يعتم،السياحي أف يكوف لو إدراؾ بأساليب أفراد اجملموعة السياحية 
فقد كاف تعاملو مع  ،كلنا يف رسوؿ ا أسوة حسنة، كاؼبواقف التفاعلية يف كل الظركؼ بعينو 

كإمنا كاف يتعامل معهم كٌل حبسب ،ليس بأسلوب كاحد -رضواف ا تعاذل عنهم-أصحابو 
 .سلوبو كطبعو أ

                                                
كركاه الًتمذم يف سننو ، بن ثابت من طريق األعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد ( ُِٖ/ٓ)ركاه أضبد يف مسنده  ُ
عن خارجة عن زيد بن ثابت قاؿ أمرين رسوؿ ا أف أتعلم كلمات  وعبد الرضبن بن أيب الزناد عن أبيمن طريق ( ُِٕٓ)

فلما تعلمتو  " اؿ ق، تعلمتو لو  قاؿ فما مر يب نصف شهر حىت" من يهود على كتاب آكا ما  ينإ" قاؿ  ،من كتب اليهود
 .ركاه اضبد كأبو داكد كىو حديث حسن صحيح " اليهود كتبت إليهم كإذا كتبوا إليو قرأت لو كتاهبم  كاف إذا كتب إذل
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 لفصل الثانيا
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 :الفصل الثاني 
 :ة مباحث سبعبمهنة اإلرشاد السياحي  وفيو  أخالقيات خاصة

 التحلي بالذكؽ اغبضارم :األكؿاؼببحث                      

 اإلرشاد السياحي مهنة الشعور دبسؤكلية :الثايناؼببحث                     

 التحلي خبلق الصدؽ يف اإلدالء باؼبعلومات : ثالثاؼببحث ال  

 الصرب على مشاؽ مهنة اإلرشاد :الرابعاؼببحث                     

 أمانة اؼبرشد السياحي: اؼببحث اػبامس                     

 السياحية اجملموعةالتعاكف مع  :السادساؼببحث                     

  بُت السياحاإلرشادم العدؿ : اؼببحث السابع                     
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 : تمهيد 

ف أجبماؽبا كإنسانيتها على اعتبار  اؼبهن األخرلىا من السياحي عن غَت تتميز مهنة اإلرشاد 
سياح لكذلك من خبلؿ توجيهاهتم ل،العاملُت يف ىذه اؼبهنة يقوموف بأفضل األعماؿ كأنبلها

كبذؽبم اؼبتواصل كجهودىم  كعوهنم كمساعدهتم ؽبم،يف اؼبملكة ناطق السياحيةاؼباؼبقبلُت على 
جل ربقيق األىداؼ أل أخرل من أجل إرشادىم كإفادهتم  منطقة إذل اؼبكثفة يف االنتقاؿ من

 . اؼبرجوة من زيارهتم ؼبنطقة القصد 

خاصة ؛ ألهنا مهمة تتطلب اإلخبلص كالصدؽ يف  ان ؽبذا فهي تتطلب فبن ديارسها أخبلق
 . اإلرشاد كاإلدالء باؼبعلومات اليت حيتاجها الوافدكف إذل اجملموعة السياحية 

العديد من األخبلقيات ب احي أجد ضركرة أف ييلـز العاملُتيف طبيعة مهنة اإلرشاد السي كبالتدقيق
نظرا ألثرىا البالغ على نفسية ،نها عاليتجزء  ان تعترب جزءاليت ك ،اإلسبلمية اؼبرتبطة ارتباطا كثيقا هبا

 . ا تعاذل  ولة كمشرقة عن ىذا البلد الذم شرفيأخذ فكرة صبي أفكمن أجل ،السياح

ظت ند تتبعي ألخبلقيات ىذه اؼبهنة غبكعلى الرغم من أمهية ىذا األمر منذ القدـ إال أنو ع
لعلمية اليت ف معظم الرسائل اأك ،ىذا اؼبوضوع يف فات عانيو بعض اؼبؤليي اإلمهاؿ الشديد الذم 

 عثرت عليو كاف غلب ماأف أك ،ها ىو فقط عن اآلثار كاؼبتاحف مجل اىتما تتكلم عن اإلرشاد
 . مراجع بلغات أجنبية كالقلو منها ترصبت إذل العربية  ارة عنعب

 : كمن ىذا اؼبنطلق تناكلت ىذه األخبلقيات من منظور ثقايف إسبلمي كىي كما يلي 
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 المبحث األول

 الحضاري في مهنة اإلرشاد السياحيبالذوق التحلي      
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 :مهنة اإلرشاد السياحي التحلي بالذوق الحضاري في : المبحث األول 

استخداـ يف اغبديث ك  باقةالذكؽ يف التعامل كاللب التحلي إذل اغبنيف يدعواإلسبلمي إف ديننا 
ه اآلخرين كإلقاء و يف كج كاالبتسامةالطريقة الصحيحة يف اؼبأكل كاؼبشرب كاحًتاـ الصغَت للكبَت 

ىذا كلو يعترب من السلوؾ الذم يندرج ربت مسمى ،الكبلـ اؼبناسب كاختيارالسبلـ عليهم 

ْخُى بِخَحَُِّتٍ فَحَُُّىاْ بِإَحْضٍََ يِنْهَب ؤَوْ سُدُّوهَب إٌَِّ انهّهَ كَبٌَ عَهًَ }قاؿ تعاذل الذكؽ اغبضارم  وَإِرَا حُُُِّ

 .ُ{كُمِّ شٍَْءٍ حَضُِبًب

نتيجة اغباجة للتكيف مع شركط اغبياة اليومية ؛  أدل ينش ىذا اؼبصطلح الباحثوف أف كقد كجد
لفن جوىرم يف  ةألف البحث عن اغبرية دبضموهنا الواسع يتوافق مع البحث عن اؼبعرفة اعبديد

كاالحتكاؾ باآلخرين جعل من الضركرم معرفة االحتياجات اعبديدة اليت ، أسلوب اغبياة 
كمن ىنا فإف للمرشد ، كاألدب كالكياسة كاليت ىي مزيج من الرقة  ِيواجهها أفراد اجملتمع 

ككذا يف ،ؽبم  هرشادإذبولو مع السياح كيف شرحو ك السياحي أف يتحلى بالذكؽ اغبضارم يف 
ذكؽ أف يشارؾ كذا من الك ، كمعرفتو لعاداهتم كتقاليدىم ،استقباؿ الضيوؼ الوافدين إذل بلده 

لوؾ البلئق كالتصرؼ اؼبناسب حيمل كانفعاالهتم ؛ كذلك ألف األخذ بالس السياح يف مشاعرىم 
كليس ذلك فحسب ، ف ذلك يقوم األلفة كاؼبودة بُت اؼبرشد كالسائح أل؛صورتنا أماـ اآلخرين

كمساعد للوصوؿ إذل اؽبدؼ ، فمراعاة الذكؽ اغبضارم ىو الوسيلة الفعالة لقضاء اؼبهاـ بنجاح 
 . الشخص اؼبلتـز بذلك  فالسلوؾ اؼبهذب الراقي سيظل إذل األبد ىو عنواف، اؼبنشود 

:"  فهو يعرؼ بػذكؽ اغبضارم لعاـ لأستخلص اؼبفهـو ال أفكمن خبلؿ ىذه اؼبقدمة ديكن 
صلى ا -يقوؿ ،ناس فهو صاحب ذكؽ رفيع لالتأدب يف معاملة الناس ، فمن حيسن معاملتو ل

                                                
 "ٖٔ" سورة النساء آية  ُ
 مثل حضور اؼبناسبات العامة كتنظيمها  ِ
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كخالق الناس خبلق تبع السيئة اغبسنة سبحها أيا أبا ذر اتق ا حيثما كنت ك  ":-عليو كسلم 
  .ُ"حسن 

يف ؾ اغبضارم ؾبموعة من الطرؽ كالعادات الشخصية اليت تنظم السلو "  بأنوكالذكؽ العاـ يفسر 
كحيث تنظم العبلقات اػبارجية ،االجتماعيكسائل الضبط  لحدإكىي ظبة تنتشر ك اجملتمع

 .ِ"مع اعبماعات  فرادلؤل

غَت أنو من العسَت اإلصباع على سلوؾ اجتماعي ، فالسلوؾ اغبضارم ىو ميزاف الرقي يف األمم 
ف سلوكها االجتماعي إففي كسع كل صباعة أف تقوؿ ، رقي حضارم خاص يتخذ ميزانان لذلك ال

كلعل .ّ{ فَزِحُىنَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ} ىو النموذج األعلى كاألمثل الكامل عمبلن بقولو تعاذل 

مم كاختبلؼ العصور اغبضارم تبعان الختبلؼ اعبماعات كاألىذا يفسر اختبلؼ قواعد الذكؽ 

لذا فإف ربسُت سلوؾ اإلرشاد كالرقي .  ْ"{وَلَىْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّتً وَاحِدَةً }   -تعاذل–لقولو 

 . بو كبو السلوؾ اغبسن ىو أحد معاين الذكؽ اغبضارم 

 أفراد اجملموعة السياحية  ًتاـي اححاسيكمن ىذا اؼبنطلق فإنو الديكن أف حيصل اؼبرشد ال
كذلك بأف ،بفنوف الذكؽ الوافدةعرؼ كيف يتعامل مع ىذه اجملتمعات  إذا إالكؿببتهم لو 

الكبلـ كالتحدث بلغة سلسة كاحًتاـ آراء  أصوؿفمراعاة .يتعامل معهم بسلوؾ كخلق كرًن
 من ُتللمرشد السياحي قواعد يتبف إؽبذا ف، من القوة  ان يعطي اؼبرشد السياحي مزيد اآلخرين
كتعترب ىذه القواعد أساسية ، السياحي  اإلرشادربليو بالذكؽ اغبضارم يف مهنة مدل خبلؽبا 

                                                
، شبيب عن أيب ذر  أيب ثابت عن ميموف بن أيبخرجو الًتمذم من ركاية سفياف الثورم عن حبيب بن أاغبديث  ُ

 .كاغبديث صحيح ، َِّٖٗمسند اإلماـ أضبد رقم اغبديث  كاغبديث أيضا يف
 .َُرفعت عارض الضبع ص.تكيت فن السلوؾ اإلنساين كفقان لؤلدياف السماكية داإل: نظر ا ِ
 " . ّٓ" سورة اؼبؤمنوف آية  ّ
 " .ّٗ" سورة النمل آية  ْ
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ؼبا لذلك من أثر بارز يف ، السياحية  جيب على اؼبرشد التقيد هبا يف التعامل مع اجملموعات
 : ىذه القواعد كمن أىم ، قباح اؼبرشد السياحي يف قيادة اجملموعة السياحية 

 تغرؽ ذلك كقتا اؼبرشد السياحي للحديث عن نفسو فمن الذكؽ أف اليس ضطري ماعند
 .ال يفسر ىذا التصرؼ حبب النفس أك االفتخار هبا حىت ، طويبل 

 ف أك ، حية نظرات فيها غمز باآلخرين أف اليتناكؿ مع بعض أفراد اجملموعة السيا أف عليو
 .السياحية يتحدث بلغة يفهمها اجملموعة 

  ُف دياكالبعد عن األ ةسرد كاقعة معينالبعد عن الكذب أثناء. 
  أما عندما يقـو  ،دبحبةف يقدـ النصح أك  ،الكاذبأف يبتعد اؼبرشد السياحي عن اؼبدح

شكر كالثناء ال بف يكوف التعبَتأك  ،شديدينبغي أف يكوف ذلك حبرص فاؼبرشد باالنتقاد 
  .كاللباقةبكثَت من األدب 

  ةفتكوف معتدلة القسوة فيها كال حدكمن اللباقة أف يعتٍت بنربات صوتو . 
 كءاؽبدب ومن الذكؽ أف يلتـز يف نقاشعند مناقشة اؼبرشد السياحي للمجموعة السياحية ف 

 . كأف يبتعد عن الصراخ كالتجريح ، كاالستناد يف ذلك إذل العلم كالثقافة كاؼبنطق السليم 
  اجملموعة السياحية أف يتجنب بعض  أفرادمع  ود زباطبعنينبغي للمرشد السياحي

" ىو"أك " ىي " العبارات اليت قد يعتربىا البعض منهم بعيدة عن الذكؽ مثل كلمة 
" اللباقة فيقوؿ بيلتـز يف كبلمو  أف وعلي كإمنا،اجملموعة أفرادلشخص ثالث موجود بُت 

 "  فبلنةالسيد فبلف أك السيدة 
 يبقى اؼبرشد  أفكاليعٍت ذلك ،فن اليقل أمهية عن فن الكبلـكىو ،إجادة فن اإلصغاء

 فاإلصغاء،يشارؾ يف اغبديث كيبدك مهتما باآلخرين  أفالسياحي منصتا بل لو 
خصلة طيبة تعرب عن تعاطف كدكد مع اؼبتكلم كاحًتامو  خراآلمايقوؿ  إذل كاإلنصات

جاء يف آداب  فقد،حبيث أف اؼبرشد السياحي يفضي بكل مالديو من دكف مقاطعة
                                                

 .يف اؼببحث الثالث من ىذا الفصليل ىذا الكبلـ يف مبحث االلتزاـ خبلق الصدؽ يف اإلدالء باؼبعلومات سيأيت تفاص ُ
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كأف الذم يتكلم  اآلخرينأف خَت ؿبدث ىو من يستمع بشغف إذل " السلوؾ العامة 
 ،حالة الرثاء إذل كمثل ىذا جاىل يدعو،سو فهو أناينيف نف إالفقط اليفكر  نفسوعن 
أف تكسب براعة يف اغبديث كأف حيبك الناس فعليك أف تكوف مستمعان طيبان  أردتفإذا 

 .  ُ"تشجعو عن الكبلـ عن نفسو
 سؤاؿ دكف لالوقت اؼبناسب لتوجيو السؤاؿ كاإلجابة ينبغي أف تكوف مطابقة ل اختيار

كىذا من حسن ،زيادة كإذا تعذرت اإلجابة فيجب االعتذار بكلمة لطيفة أكنقصاف 
أخطاء يف  أكف يعتذر عما بدر منو من سلوؾ خاطئ أك الكبلـ بدكف قصد خلق الفرد أ

ف اإلسبلـ جاء كذلك أل ؛تعاليم ضبيدة هبذا الصدد اإلسبلـحيث ظهر يف  اآلخرينحق 
 .لينقل بالبشرية كلهم إذل خطوات فسيحة كبو حياة مشرقة بالفضائل كاآلداب

  فالصراحة ؽبا ،مواطنيوينتقد عادات كتقاليد بلد ما أماـ أحد الن أف على اؼبرشد السياحي أ
 . مباحة دائما  اعتبارىاحدكد كال ينبغي 

 ؛ كذلك حىت اليربك أحذيتهم  أكالسياح  مبلبسعلى  النظر اليركز اؼبرشد السياحي أف
 .الشخص أمامو 

  صلى ا لنهي النيب  امتثاال النميمة إذلأقرب  أصبحأف يغَت حديثو فيما إذا لوحظ أنو
 . عن ذلك عليو كسلم 

 يف  ةكرغب ةن الالرأس تعابَت تدؿ على مشاركة فع كإدياءاتكحركات العيوف  االبتسامة
من مفتاح سحرم تفتح بو قلوب  لبلبتسامةؼبا  ؛من اغبديث أك اؼبوافقة عليو  االستزادة

 ِ.كتضيء هبا الوجوه الشفاهاليت تندم هبا  اعبميلة العذبة اإلشراقوالناس كىي 

                                                
 َُٖاغبوار أصولو اؼبنهجية كآدابو السلوكية ألضبد عبد الرضبن الصوياف ص ُ
امة الطبيعية تسفالوجو الصبوح ذك االب،إف قسمات الوجو خَت معرب عن مشاعر صاحبو " يقاؿ قواعد العامة الكيف  ِ

 . ُٗكيف تكوف مؤثرا يف الناس ص: انظر " لكسب الصداقة كالتعاكف مع اآلخرين  ةالصادقة خَت كسيل
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 ديث كيف اؼبشي يقوؿ ا تعاذل أف يتصف بالتواضع كعدـ التعارل يف أسلوب اغب

كيقوؿ ، ُ{وَاقْصِذْ فٍِ يَشُِْكَ وَاغْعُطْ يٍِ صَىْحِكَ إٌَِّ ؤََكَشَ األَصْىَاثِ نَصَىْثُ انْحًَِري}

األَسْضِ هَىًَْب وَإِرَا خَبطَبَهُىُ انْجَبهِهُىٌَ  وَعِبَبدُ انشَّحًٍَِْ انَّزٍََِ ًََْشُىٌَ عَهًَ} -تعاذل -  ا

 .ِ{قَبنُىا صَالَيًب

 السياحي ىو معرض لنقد من قبل  اإلرشادمزاكلتو ؼبهنتو يف  أثناءاؼبرشد السياحي يف  أف
 , ةحسن وأخالقيتعامل مع ىذا النقد بسلوك  أنفكان من الذوق ة ياجملموعة السياح

يقـو ىو  أك أفالنقد  إذلاؼبرشد السياحي قد يتعرض لبعض اؼبواقف  أففنجد مثبل 
من  ،اجملموعة السياحية  أفرادحد أمن  جل تصرؼ دل يستحسنوأمن  اآلخرين بانتقاد

يتعامل مع ذلك بذكؽ حضارم يفرضو عليو دينو اغبنيف الذم يريب اؼبسلم  أفىنا عليو 
الشخص اؼبقابل يف  إذلكذلك بأف اليوجو االنتقاد ،الفاضلة باألخبلؽعلى التحلي 

موضوع  يكوف ككذلك ال،  يٌةالسر بيلتـز يف ذلك  كإمناة يالسياح اجملموعةأماـ  العبلنية
يبتعد عن  أفعليو  كأيضا،بل يكوف عن سلوؾ الشخص ال عنو ىو ان النقد شخصي

 فذلك ألالثقة؛ دمَتت فالقصد من النقد ىو ربسُت األداء ال،ف يتجنب العنفأالتعميم ك 
النقد بعناية  أسلوبخيتار  أفلدل اآلخرين ، لذا عليو  ةالنقد البلذع اليًتؾ ذكريات طيب

 . 

ضو يتعامل مع اؼبديح بذكؽ تفر  أفىنا عن التعامل مع النقد كذلك على اؼبرشد  أشرتككما 
قاـ  إذافمثبل ،اجملموعة السياحية أفراد ألحدف اليبالغ يف اؼبدح أكذلك ب،ةسبلميعليو حضارتو اإل

كيكوف ، ف يكوف ؿبددا فيما يقولو أك ،ف يراعي الصدؽ يف ذلكأبلبد ف األفرادحد أ بامتداح
 .السياحية  اجملموعةذبنب القياـ دبقارنات بُت أفراد  إذلاؼبديح يف الوقت اؼبناسب مع االنتباه 

                                                
 ُٗسورة لقماف آية  ُ
 ّٔسورة الفرقاف آية  ِ
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   العاداتالسياحية حسب  المجموعةالتعامل مع  آدابالذوق الحضاري في 
 : والتقاليد

م على اؼبرشد السياحي مراعاهتا أثناء تٌ ت كالتقاليد كالقيم بُت الشعوب حيإف اختبلؼ العادا 
 :كمن ما جيب مراعاتو يف ذلك ،السياحية لؤلفراد كإرشاده وتوجيه

  يت يدعوال األخبلؽأمهية الوقت لكن من  إذلاجملتمعات بنظرهتا لف زبت: االلتزاـ بالوقت 
 بذلك ُتاؼبلتزم -تعاذل–االلتزاـ باؼبواعيد كقد امتدح ا  يرغب فيها بل اإلسبلـ إليها

-تعاذل–كيف قولو . {وَانَّزٍََِ هُىْ ألَيَبََبحِهِىْ وَعَهْذِهِىْ سَاعُىٌ} -تعاذل–يقوؿ ا 

يف موعده  األمرفعل  أمهية إذل إشارةكىنا ، ِ{ثُىَّ جِئْجَ عَهًَ قَذَسٍ ََب يُىصًَ }

ألف االلتزاـ ؛كمن ىنا فعلى اؼبرشد السياحي أف يلتـز دبواعيده مع السياح، ّاؼبناسب 
ف ؛ كذلك أل اإلسبلـ إليو فبا دعايضا أنو إمن الرقي اغبضارم بل باؼبواعيد يعترب 

يف كقت متأخر عن موعده جيعل السياح ينزعجوف من ىذا  اإلتياف أكالوعد  إخبلؼ
من صفات اؼبنافقُت اليت حذر رسوؿ  ةالوعد صف إخبلؼ أفاؾ قبد كقبل ىذا كذ األمر
آية اؼبنافق ثبلث " :-صلى ا عليو كسلم -منها يقوؿ  -صلى ا عليو كسلم-ا 

 كقتو ا يف إخبلؼ الوعد كعدـ اقبازه يف؛ كذلك ؼبْ.."كعد أخلف  إذا" ... كذكر منها 
 . باالنتظارأكقاهتم  كإضاعة باآلخرين من إغباؽ الضرر

ألف اؼبرشد يف ؛إف التعامل مع السياح بذكؽ كسلوؾ حضارم جيعلهم يأنسوف بذلككمن ىن ف
صلى ا -رسوؿ ا  إذل أعرايب أتىفلقد ، ىذا اؼبقاـ يعطي االنطباع اغبسن عن دينو كعن بلده 

                                                
 ٖسورة اؼبؤمنوف آية  ُ
 َْسورة طو آية  ِ
 (.َٓ/ِ)ـبتصر تفسَت الطربم مد علي الصابوين  :انظر ّ
 (.ٖٕ/ُ)ٗٓرقم اغبديث  وكأخرجو مسلم يف صحيح، َّصّّديث رقم اغب وأخرجو البخارم يف صحيح ْ
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صلى -نو كع، ُ"الناس حيبوؾ  إذلرببب "... فقاؿ لو أكصٍت فكاف فبا أكصاه بو  -عليو كسلم
 ِ"إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوىم بأخبلقكم "  :أنو قاؿ-ا عليو كسلم 

  :بقولو ّكىذا ما استوحاه الشاعر

 فليسعد النطق إف دل يسعد اغباؿ ****** الخيل عندؾ هتديها كالماؿ 

السياحية فراد اجملموعة كيقدـ أل،فإف على اؼبرشد السياحي أف يدرؾ أنو قدكة ديثل بلدهلذا 
نو ينضم إليو أعن منطقتو السيما ك  ةكيعكس صورة حضاري،أمنوذجا حيا من القيم كاألخبلؽ

 إف، من السياح على اختبلؼ ؾبتمعاهتم كحضاراهتم كدياناهتم اؼبسلمة كغَت اؼبسلمة  ةؾبموع
و ف ذلك من حسن إسبلمإرم كالتزامو بذلك يف ؾباؿ مهنتو اؼبرشد السياحي بالذكؽ اغبضا ٌليرب

 . ْكأخبلقو اليت دعا إليها اإلسبلـ

 

 

 

 

 

 
                                                

الًتغيب كالًتىيب لزكي الدين عبد : انظر . كاغبديث صحيح "  ِْٕٗ" كاغبديث يف صحيح البخارم أبو ىريرة  هركا ُ
 (َٓ/ُ)العظيم اؼبنذرم 

 (ّٗ/ّ)األحكاـ الشرعية الكربل عبد اغبق األشبيلي :انظر ، يح كاغبديث حسن صح بوىريرة من حديث البزار أركاه  ِ
 .ِْٖيف ديوانو ص أبو الطيب اؼبتنيب ْ
 .  ٕٔ-ٖٔكعلي بادحدح ص، سعيد الغامدم . أعده د" كرؤية عصرية  ةأخبلؽ اؼبهنة أصالة إسبلمي: " ر انظ ْ
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 المبحث الثاني

 اإلرشاد السياحي مهنة الشعور بالمسؤولية في   
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 :الشعور بالمسؤولية في مهنة اإلرشاد السياحي : المبحث الثاني 

 إذا إالكىذا لن يأيت ،إف أم عمل يؤديو اإلنساف يؤجر عليو إذا أخلص النية فيو  تعاذل
 . باآلخرينعلى عاتقو خصوصا إذا كاف ىذا العمل يتعلق  اؼبلقاة اؼبسؤكليةاستشعر الفرد اؼبسلم 

ككلما استشعر ،اإلنسافأكذل خطوات النجاح يف أم عمل يكلف بو  وى ةليك إف استشعار اؼبسؤ 
 . همجيعلو ؿببوبا من قبل األمركىذا ،يف العمل  إنتاجيتوزادت  اؼبسؤكلية اإلنساف

 األمر، ىي خلق اؼبسلم الذم يتقي ا يف السر كالعلن يف صبيع أعمالو  باؼبسؤكليةإف الشعور 

 . ُ{فَىَسَبِّكَ نَنَضْإَنَنَّهُىْ ؤَجًَْعٍُِْ}كا تعاذل يقوؿ ،  اآلخرينالذم ينعكس يف تعاملو مع 

 ؛يواجهها أثناء عملوعلى اؼبرشد السياحي أف يستشعر حجم اؼبسؤكلية اليت  خبلؿ ذلك فإفمن 
ؽبم من خبلؿ  ةكىو األكثر مباشر ، بل مع السياح كذلك ألنو الشخص األكثر احتكاكا كتفاع

د أف يتحلل أمر قائم فطرم لن يستطيع أحأف اؼبسؤكلية  كعليو أف يستشعر، كإرشاده توجيهو 
الشعور  حيويةدينع أف تكوف  لكن ىذا ال، من غبظات حياتنا الواعية  ةمنو سباما يف أية غبظ

فاؼبسؤكلية ىي . ِكىناؾ من يتغاضى عن ىذا الشعور أك ال يتحملو ،آخر إذلـبتلفة من فرد 
 . قبل أف يتلقها من اػبارج  اإلنسانيةمن فطرتو  اإلنسافصفة يستمدىا 

 :  أنواعلذا فللمسؤكلية ثبلثة 

  مسؤكلية دينية 

                                                
 ّٗ-ِٗسورة اغبجر آية  ُ
أبا مسلم اػبوالين قد دخل على معاكية بن أيب سفياف فسلم عليو  أف" اؼبسؤكلية ما كرد يف األثر  فبا يدؿ على استشعار ِ

إمنا أنت األجَت استأجره رب ىذا : فلما استنكر اعبالسوف ذلك قاؿ ؽبم موجها كبلمو إذل معاكية " أيها األجَت " بلفظ 
خرىا آف داكيت مريضها كحبست أكؽبا عن إك " نها بالقطر م عاعبت اغبرباء مأ" الغنم لرعايتها فإف أنت ىناؾ جرباىا 

السياسة الشرعية يف إصبلح الراعي كالرعية : انظر " جرباىا كدل تداك مرضاىا عاقبك سيدؾ  أف أنت دل هتنأأعطاؾ سيدؾ ك 
 . ربقيق أيب عبد ا اؼبغريب  ِْالبن تيمية ص
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  مسؤكلية اجتماعية 
  أخبلقيةمسؤكلية  

ََب ؤََُّهَب انَّزٍََِ آيَنُىاْ الَ حَخُىَُىاْ انهّهَ وَانشَّصُىلَ وَحَخُىَُىاْ }جاءت يف قولو تعاذل  األنواعكصبيع ىذه 

 .أخبلقيو مىت ما ارتضيناىا  مسؤكليةىي  مسؤكليةفكل .ُ{ؤَيَبََبحِكُىْ وَؤََخُىْ حَعْهًَُىٌ

فهو ؛اإلرشاد السياحيو بأف يستشعر بعظم اؼبسؤكلية يف عمل لمرشد السياحيينبغي لكمن ىنا 
كمن  إليوعما يقولو كيفعلو كيرشد  مسؤكؿالسياحية ىو  اجملموعة أفرادعن  الن ك مسؤ يكوف  أفقبل 

غبنيف للعمل يف اليت يلـز هبا ديننا ا اعبوىريةىنا تقع اؼبسؤكلية على كاىلو عند القياـ بالواجبات 
بأقصى  إليو اؼبوكلة باألعباءيلتـز  أفأف اؼبسؤكلية ىي  يعيفعلى اؼبرشد السياحي أف . أم مهنة 

ف كل فرد أاؼبسؤكلية عامة ك  أفيف  -صلى ا عليو كسلم- كضحو النيب ستنادا إذل مااتو قدرا
عن رعيتو  ؿمسؤك ككلكم  كلكم راع"  :-صلى ا عليو كسلم-ؿ عمن ربت يده يقو  ؿمسؤك 
اليت توذل  السياحيةفإف ىذا االلتزاـ سوؼ حيتم عليو تصرفا كسلوكا معينا مع اجملموعة ِ..."

اليت خرج السائح من  كاألىداؼاإلرشاد عليها ؛ كذلك بأف يوفر ؽبا كل مايلـز لتحقيق الغايات 
ملء كقت الفراغ  إذلفهم يسعوف ،احيٌ سلل أمهية األكثرلذا فإف االستجماـ ىو اعبزء ، جلها أ

لذا عليو ،عمن ىم ربت يده مسؤكؿؼبرشد السياحي اف،كالثقافة كالتعلم كاؼبشاىدةكالسركر  تعةباؼب
كما ،كأمانةبصدؽ  الدكلة أككتاريخ اؼبنطقة  السياحيةاعبذب  أماكنيقدـ معلومات عن  أف

 .ربفيز العبلقات الصحيحة كالصادقة  إذليسعى 

ىو  فكذلك السياحية األفرادذباه  باؼبسؤكلية شعوره أخبلقياتواؼبرشد السياحي من  أفككما 
ما ينقلو من صورة إجيابية كمشرقة  تقع ىذه اؼبسؤكلية على عاتقو من خبلؿك  ،كطنوعن  مسؤكاله 

عن  اعبيدةىو كذلك مسؤكؿ يف عكس الصورة ك ،  اإلسبلـمن كحي  نابعة إسبلميةكحضارة 
                                                

 ِٕسورة األنفاؿ آية  ُ
 .َُُِكاللفظ ؼبسلم انظر ـبتصر صحيح مسلم ص ركاه الشيخاف البخارم كمسلم ِ
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كىذا كلو يرتبط بسلوكو الشخصي ، كتارخيو  كتراثوكعاداتو كتقاليده  وه كذلك بنقل قيمبلد
تعاملو معهم من خبلؿ اؼبعلومات  بأسلوبككذا ،السياحية ةاجملموعكتعاملو اؼبباشر مع أفراد 

 .ُاليت يوفرىا كاػبدمات كالتسهيبلت اليت يقدمها ؽبم  كاإليضاحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
يف  ايف الوظيفة العامة كتطبيقاهت ةدار أخبلقيات اإل: نظر ا، ُّٔ-ُّّمثٌت اغبورم ص. اإلرشاد السياحي د: انظر ُ

 .ْٗسعود العثيمُت صفهد بن .اؼبملكة العربية السعودية د
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 المبحث الثالث
 في اإلدالء بالمعلومات بخلق الصدقالتحلي 
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 تحلي المرشد السياحي بخلق الصدق عند اإلدالء بالمعلومات : المبحث الثالث 

من األخبلؽ اليت يلـز اؼبرشد السياحي التخلق هبا يف ؾباؿ مهنة اإلرشاد السياحي خلق الصدؽ 
  .السياحيةعن األماكن  باؼبعلومةعند إدالئو 

كالصاد كالداؿ كالقاؼ أصل يدؿ على ( صدؽ) مصدر مشتق من مادة :  الصدق في اللغةو 
لو فهو  القوة ألنو ان كظبي كذب،كمن ذلك الصدؽ خبلؼ الكذب، مبلن قوالن كع ءالقوة يف الشي

 .ُباطل 

 .ِىو مطابقة اػبرب للواقع :  الصدق اصطالحاً 

-ب كيف ذلك يقوؿ ا كهنى باؼبقابل عن الكذ،كقد حث اإلسبلـ على الصدؽ يف كل األحواؿ

صلى ا عليو -كيقوؿ ،ّ{يَا أَيُّهَا الَّذِيهَ آمَنُىاْ اتَّقُىاْ اللّهَ وَكُىوُىاْ مَعَ الصَّادِقِني} -تبارؾ كتعاذل

-صلى ا عليو كسلم - جعل الرسوؿكقد ، ْ"عليكم بالصدؽ كإياكم كالكذب " :-كسلم 
صلى ا عليو -طمأنينة القلب من عبلمات الصدؽ كالريبة من عبلمات الكذب يف قولو 

ف كلذلك كاف شأ، خبَت  إال يأيتالفالصدؽ ،  ٓ"الصدؽ طمأنينة كالكذب ريبة "  -كسلم
 .  ان الصدؽ يف اإلسبلـ عظيم

عملو صادقان يف يتو لفالصدؽ يف اجملاؿ اؼبهٍت خلق رفيع حيمل العامل على أف يكوف يف أثناء تأد
ف كرفع من شأ،كمن ىذا اؼبنطلق أمر الدين اإلسبلمي بالصدؽ ، صبيع األطراؼتعاملو مع 

                                                
 (.ُّّ/ُ)معجم مقاييس اللغة : انظر  ُ
 ُُٕمد  ربيع اعبوىرم ص، أخبلقنا : نظرا ِ
 "ُُٗ" سورة التوبة آية  ّ
من حديث أيب  ُّْٔرقم اغبديث ( ُّٕ/ّ) باب اغبث على طلب العلم ، كتاب العلم ، أخرجو أبو داكد يف سننو  ْ

 .كاغبديث صحيح ، مرفوعان -رضي ا عنو -الدرداء 
 .كىو حديث حسن صحيح  -ا عنورضي -من حديث اغبسن بن علي  ُِٖٓأخرجو الًتمذم يف سننو ص ٓ
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كاعترب ىذا اػبلق أحد األسس اغبضارية اليت يقـو عليها بناء ،كأعلى من منزلتهم ،الصادقُت 
للمجتمعات عنصر إفساد كبَت " كذلك ألنو ؛كحارب الكذب كذـ فاعليو ، اجملتمع اؼبسلم 

كرذيلة من رذائل السلوؾ ، كسبب ىدـ البنية اغبضارية كتقطيع لركابطها كصبلهتا ، اإلنسانية 
الصدؽ يف إعطاء اؼبعلومات يف مهنة  ؛أىم ؾباالت الصدؽ ىنا كاف  كمن ُ"ذات الضرر البالغ 
 فيلزمو، ملو فهو خلق لـز التخلق كالتحلي بو أثناء مزاكلة اؼبرشد السياحي ع ،اإلرشاد السياحي

ألف السياح ،  كتراث اؼبنطقة اؼبسؤكؿ عنهايدرل باؼبعلومات الصحيحة عن تاريخ كحضارة  فأ
 .  فهو لديهم دبثابة ينبوع اؼبعرفة اليت تفيدىم يف تنقبلهتم  ،يثقوف دبا لدل اؼبرشد من معلومات

فر اؼبعلومات الصحيحة لدل اؼبرشد كلذا كاف أحد عوامل إقباح مهنة اإلرشاد السياحي توا
بتطوير قدرات اؼبرشد لنفسو كالتزكد بكثَت من اؼبعلومات السياحية  إالكىذا كلو اليتم ، السياحي 

 .ه بصدؽ كمعرفة صادر اؼبعلوماتية حىت يكوف إدالؤ كالبحث عنها من ـبتلف اؼب،اؼبتوفرة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (ّٓٓ/ ُ)،مرجع سابق ، حنبكة  عبد الرضبن ُ
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 المبحث الرابع
 مهنة اإلرشاد السياحي بخلق األمانة في تحليال
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 .التحلي بخلق األمانة في مهنة اإلرشاد السياحي : المبحث الرابع 

 :عرؼ باألمانة يف اللغة كاالصطبلح بداية رل أف أ

ىي ضد اػبيانة : ُقاؿ ابن منظور ،أم صار أمينان ،أمانة ،نى يأمني مصدر قوؽبم أىمً :  لغةفاألمانة 
 .األمىنىةي صبع أمُت كىو اغبافظ: ِكقاؿ ابن كثَت .

كل ما افًتض ا على العباد فهو أمانة كالصبلة كالزكاة كالصياـ كأداء    : األمانة اصطالحاً 
ٍين   .ّكأككد الودائع كتم األسرار، كأككدىا الودائع ، الدن

من  األعماؿفهي تعمل على صيانة اغبقوؽ كحفظ ، كبَتة يف اغبياة البشرية   تهاأمهي فاألمانة
 األمةكمن مث ترتقي ، اؽبول  تباعاكبوجودىا تستقيم الفطرة كتسلم من ،  كاإلمهاؿالتفريط 

تعبث فيها الشفاعات باؼبصاحل اؼبقررة كتطيش فيها  أمانةاليت ال  ةماأل ينماكب، باستقامة أفرادىا 
 .ْلتهملهم كتقدـ من دكهنم ، بأقدار الرجاؿ األكفاء 

،  األمانةحيث فرض على اؼبسلمُت األخذ خبلق " كبَتة   عنايةلذا عٍت الدين اإلسبلمي بشأهنا 
كاف   كمن،  إسبلموفمن كاف أمينا كاف مطيعا لربو يف ،كحـر عليهم أف يسلكوا مسلك اػبيانة

 .ٓ"ؾبركح اإلسبلـ كاإلدياف فيها كاف   ةحال إذلكلردبا كصل ،خائنان كاف عاصيان لربو يف إسبلمو 

فَئٌِْ ؤَيٍَِ بَعْعُكُى ...}- تعاذل-يف ىذا الشأف من ذلك قولو  األدلةكقد كردت العديد من 

ٍَ ؤَيَبََخَهُ وَنَُْخَّقِ انهّهَ سَبَّهُ وَالَ حَكْخًُُىاْ انشَّهَبدَةَ وَيٍَ ََكْخًُْهَب فَئََِّهُ آثِىٌ قَهْبُهُ وَانهّهُ متبَعْعًب فَهُُْؤَدِّ انَّزٌِ ا

                                                

 (.ُِٓٓ/ ْ)لساف العرب : انظر  ُ
 .ِٓيف تفسَته ص ِ
 .ٔٗالكليات أليب البقاء الكفوم ص: انظر  ّ
 .ْٖخلق اؼبسلم مد الغزارل ص: انظر ْ
 ّٖن صيقيات اؼبهنة مود اغبيارل كآخر أخبل ٓ
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إٌَِّ انهّهَ ََإْيُشُكُىْ ؤٌَ حُؤدُّواْ األَيَبََبثِ إِنًَ ؤَهْهِهَب وَإِرَا } : -تعاذل–كقاؿ ، ُ{بًَِب حَعًَْهُىٌَ عَهُِى

بٍََُْ اننَّبسِ ؤٌَ حَحْكًُُىاْ بِبنْعَذْلِ إٌَِّ انهّهَ َِعًَِّب ََعِظُكُى بِهِ إٌَِّ انهّهَ كَبٌَ صًَُِعًب حَكًَْخُى 

 .ِ{بَصِريًا

كاعتربىا من صفات اؼبؤمنُت ،كلها  األحواؿكحفظها يف  األماناتأمر دبراعاة  -تعاذل-فا 

 إذليرشد اؼبسلم  فاإلسبلـ، ّ{ألَيَبََبحِهِىْ وَعَهْذِهِىْ سَاعُىٌوَانَّزٍََِ هُىْ }فذكرىا بقولو تعاذل 

 إحساسومن  نابعة األمانةفتكوف ، يكوف ذا ضمَت يقظ كقلب حي يرقب ا جبميع أفعالو  أف
 .من أخبلقو كسلوكياتو يف اغبياة  ان بأمهيتها كاستشعاره بعظم قدرىا فتصبح جزء

 فإ إذ؛السياحي لو أثره البالغ اإلرشاديف ؾباؿ  ةمانالتحلي خبلق األ فإكن القوؿ من ىنا دي
اجملموعة  أكضاعتردم  قد يًتتب عليو سياحةللالعامة  اؽبيئةكالتقصَت بواجباهتا اليت قررهتا  اإلمهاؿ

بل ، قصودةخذ طابع سيء عن اؼبنطقة اؼبالسياحية فبا قد يتسبب يف ذلك كثَت من الشكول كأ
اؼبرشد السياحي  أخبلقياتؽبذا اعتربت األمانة من  ،أف يشوه ظبعة البلد إذلقد يصل األمر 

 .السياحي  اإلرشادلدل العاملُت دبهنة  ةكاستلـز توفرىا بشد،األمهيةيف  البالغة

 : منها  أمور ةيف مهنة اإلرشاد السياحي بعد األمانةكيتمثل خلق 

تتمثل أمانة اؼبرشد السياحي  إذ:  متلكات الدولة المتمثلة في األموال ظ على مالحفا/ ُ
من فبتلكات القطاع  ككل مايتعلق بعملو كعهدتو مسؤكليتوباافظة على كل مايقع ربت نطاؽ 

 . ْ إفراطالسياحي من أجهزة كأدكات كغَت ذلك ؛ ألف من كاجب اؼبرشد استخدامها من غَت 

                                                
 ِّٖسورة البقرة آية  ُ
 ٖٓسورة النساء آية  ِ
 ٖسورة اؼبؤمنوف آية  ّ
 بتصرؼ يسَت، َْخالد مقابلة ص. فن الداللة السياحية د: انظر  ْ
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إرشاد السياح  يُت دينحوف أجورا مقابل عملهم يفاؼبرشدين السياحكما أف من اؼبعلـو أف 
 ألمرأف يأخذكا مبالغ من السياح نتيجة كاكلة الستغبلؿ ىذه اؼبهنة  فأم ؿب ذال،  كتوجيههم

صلى ا عليو -كذلك مصداقا لقوؿ رسوؿ ا ،فإف ذلك خيل بشرؼ ىذه اؼبهنة، معُت 
كاف غلوال يأيت بو يـو القيامة ،فكتمنا ـبيطا فما فوؽمن استعملناه منكم على عمل "  :-كسلم

"ُ . 

ذلك فبتلكات السياح اليت ينبغي  إذل إضافة، فما سبق ذكره كاف عن فبتلكات القطاع السياحي 
فهي دبثابة ، أك استخدامها بشكل شخصي  إتبلفهاعلى اؼبرشد السياحي اغبرص عليها كعدـ 

فبن ىو يرشدىم  األمانة راءكا إذا السياحية اجملموعة أفراد ف؛ألالوديعة لديو يتوجب عليو حفظها 
 .كالثقة  باألمانةف ذلك ينمي فيهم الشعور إف

 :أداء العمل / 2

اعبيد أثناء مزاكلتو  األداءمن خبلؿ ؿبافظتو على مستول  يف عملو نة اؼبرشد السياحيكوف أمات
كامبل يف العمل الذم يناط   وأداء كاجبى أف حيرص اؼبرء عل"  األمانةفمن معاين ،  اإلرشادؼبهنة 

 .ِ" اإلحسافسباـ  إببلغوجهده يف  دف يستنفأك ،بو

السياحية اليت ربت يده  اجملموعةنو مسؤكؿ عن أفراد أشد السياحي عندما يضع نصب عينيو فاؼبر 

انهّهُ وَقُمِ اعًَْهُىاْ فَضََُشَي } -تعاذل–يقوؿ ا  كإتقاف كأمانة إخبلصفإنو سيؤدم عملو بكل 

 تعاذل–فمن ىنا كاف على اؼبرشد السياحي مراقبة ا ، ّ{ ...عًََهَكُىْ وَسَصُىنُهُ وَانًُْؤْيِنُىٌَ

، السياحية  اجملموعة أفرادكيف تعاملو مع من حولو من ،وعمل أداءيف  أمانتوكذلك من خبلؿ -

                                                
 .ُِّٖرقم اغبديث ( ِّٓ/ّ)باب ربرًن ىدايا العماؿ ، مارةكتاب اإل، أخرجو مسلم ُ
 .ْٗخلق اؼبسلم  مرجع سابق مد الغزارل ص ِ
 َُٓسورة التوبة آية  ّ
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فيجعل من حولو من ، ؽبذا البلد اؼبزار  ةحضاري ةيف عملو يعطي نظرة تأملي كإخبلصو أمانتوالف 
 .كذلك ألمانتو ؛السياح على ثقة بعملو
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 المبحث الخامس

 اإلرشاد السياحي مهنة على مزاولة الصبر
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي

70 

 السياحي إلرشاد ا مهنةعلى مزاولة الصبر : مبحث الخامس ال

 :كرل أيضان أف أعرؼ بالصرب يف اللغة كاالصطبلح  

 .اؼبنع كاغببس :لغة الصبر 

سبكن اإلنساف من ضبط نفسو لتحمل اؼبتاعب  اإلرادةقوة خلقية من قول "  ىواصطالحًا و 
 كالرعونة كالعجلةكضبطها عن االندفاع بعوامل الضجر كاعبزع كالسأـ كاؼبلل ،  كاآلالـ كاؼبشقات

 .ُ"كالغضب كالطيش كاػبوؼ كالطمع كاألىواء كالشهوات كالغرائز ، 

يف حاؿ  اإلنسافاليت يعتصم هبا  ةديانيفضائل اػبلقية كالنفحات اإلديكن أف يعترب الصرب أحد ال
فالصرب كحده ىو الذم يشع للمسلم النور " كترادؼ الشدائد  األموركتعقد  األزماتاستحكاـ 

فنجد الصرب خَت سبيل لتخفيف الصدمات ، ِ"من القنوط  الواقية كاؽبدايةالعاصم من التخبط 
يوطن اؼبرء ليكوف أكثر قدرة على ربمل  أنوكما ، وف النوازؿ مهما توالت كهت،مهما اشتدت

ء مهما ثقلت بقلب دل تعلق األعبا ةكمواجه، تظار النتائج مهما بعدت كان ،دكف ضجر اؼبكاره
بعقل كاتزاف  األمور إذليعُت النفس على النظر  ألنو؛ ذلك ّ"كعقل التطيش بو كربة  ةبو ريب

وَنَنَبْهُىَََّكُىْ حَخًَّ ََعْهَىَ } :-تعاذل -بقولو اإلديافليتيقن القلب كيسكنو  ةكركي كحكمة

الصرب دليل يعرب بو  فأفكاف من اؼبعلـو .ْ{انًُْجَبهِذٍََِ يِنكُىْ وَانصَّببِشٍََِ وَََبْهُىَ ؤَخْبَبسَكُى

كتعبَت عن اغبكمة يف معاعبة ،كالرعونةكالبعد عن الطيش  ،كعُت كماؿ العقل ةرادقوة اإل" عن 
ة ن شبار الفهم عن ا كتدبَت حكمذلك أف اؼبستول الرفيع شبرة م إذليضاؼ ،مشكبلت اغبياة 

يضا ىي شبرة من شبرات الرضا با أكامتحاف عباده يف ىذه اغبياة ، األمورالعظيمة يف تصريف 
                                                

 (.َّٓ/ُ)عبد الرضبن حسن حنبكة . األخبلؽ اإلسبلمية كأسسها د ُ
 ِّٖضبد علياف صأ،  ةسبلمياألخبلؽ يف الشريعة اإل ِ
 ِّٖاؼبرجع السابق ص ّ
 ُّسورة ؿبمد آية ْ
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فاإلنساف الذم . ِ"لصرب ضياء ا" :-صلى ا عليو كسلم –ككما ثبت عن رسوؿ ا ، ُ"تعاذل 
لذا عيٍت . ىو الذم يلتمس اغبكمة كيرل كجوه اػبَت فيما يبتليو ا بو من الشدائد  ويفكر بعقل

ََب ؤََُّهَب انَّزٍََِ آيَنُىاْ اصْخَعُِنُىاْ بِبنصَّبْشِ وَانصَّالَةِ }:-جل كعبل -يقوؿ  ،الصرب عناية شديدةاإلسبلـ ب

 ّ{انصَّببِشٍَِ اهلل يع إٌِ

–قاؿ  ،صي بويف حثو اؼبسلمُت من أجل العمل كالتوا اإلسبلـكمن ىذا اؼبنطلق كاف اىتماـ 

 .ْ{وَحَىَاصَىْا بِبنْحَقِّ وَحَىَاصَىْا بِبنصَّبْش} -تعاذل

أىم السمات اػبلقية  باعتباره منيف ؾباؿ مهنة اإلرشاد السياحي  كلبللتزاـ خبلق الصرب أمهية كبَتة
ككبح صباحها ، النفس  ةمراعاهتا يف عملهم من خبلؿ ؾباىداليت يتوجب على العاملُت يف ذلك 

فمن اؼبعلـو أف طبيعة العمل دبجاؿ اإلرشاد ، كالسيطرة عليها يف تعاملهم مع صبيع األطراؼ 
الًتبية كالثقافة  من الٌسياح تتفاكت طبائعهم من ناحية ةالسياحي تلـز التعامل مع فئات عد

لذا كاف على اؼبرشد السياحي االلتزاـ بالصرب يف ، كاؼبستويات العلمية كحىت يف تغَت اللغة 
 : تعامبلتو مع تلك الفئات يف النطاقات التالية 

 .الصبر في التعامل مع السياح  ( 

ككل فرد يف ، تفرض طبيعة العمل على اؼبرشد السياحي االتصاؿ بأطراؼ اجملموعة السياحية  

وَجَعَهْنَب بَعْعَكُىْ ... }:يقوؿ–تعاذل -فا ،أسلوب يف التعامل معو  إذلىذه اجملموعة حيتاج 

                                                
 (َِّ/ِ)األخبلؽ اإلسبلمية كأسسها لعبد الرضبن حسن حنبكة  ُ
 (.ُِِ/ُ)ِّّحديث رقم ،باب فضل الوضوء ،أخرجو مسلم من كتاب الطهارة  ِ
 ُّٓسورة البقرة آية  ّ
 ّسورة العصر آية  ْ

 



                                                                                              أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي

72 

أحد ؾباالت االمتحاف "ف فهذه اآلية ترشد إذل أ، ُ{نِبَعْطٍ فِخْنَتً ؤَحَصْبِشُوٌَ وَكَبٌَ سَبُّكَ بَصِريًا

فاؼبرشد ، ِ"صرب ال إذلكالنجاح يف ىذا االمتحاف حيتاج ،ناس ىو امتحاف بعضهم ببعض لالرباين ل
فبل يًتؾ ،كالتحكم بأعصابو كاإلرشادالسياحي ىو الذم يستطيع ضبط نفسو أثناء العمل 

 ،احكتعامبلتو مع السيٌ ؼبشاكلو اػباصة أك أعباء اغبياة كضغوطاهتا التأثَت سلبيان على سلوكو 
 .السياحي اإلرشادفواجب اؼبهنة حيتم عليو الفصل بُت حياتو اػباصة كعملو يف ؾباؿ 

 : الصبر عند ثورة الغضب  (2

السياحي يظل العاملوف هبا بشران معرضُت للخطأ كالثورة  اإلرشادفمهما كانت طبيعة مهنة 
 يدعو اإلسبلـكمع ذلك فخلق ، منو  أال يتجز  ءم مثل بقية أفراد اجملتمع فهم جز كالغضب مثله

كالدفع ،جذكة الغضب  كإطبادكذلك بضبط النفس ككظم الغيظ ،االلتزاـ كالتحلي بالصرب  إذل
فالذم اليتحلى خبلق الصرب اليستطيع كظم . فكل ذلك من لواـز الصرب، باليت ىي أحسن 

صلى -كالرسوؿ ، ّ أحسنيدفع باليت ىي  أفكال يستطيع أف يسكن غضبو كال يستطيع ، غيظو
 .ْ"الشديد الذم ديلك نفسو عند الغضب  كإمنا رعةبالصليس الشديد ":يقوؿ -ا عليو كسلم 

 : واإلرشادالصبر على التنقل  (3

اليت توفرىا ىذه  اؼبتعةفبقدر  السهلة باؼبهمةالسياحي ليست  اإلرشادالعمل يف ؾباؿ  مهمةإف 
 ى اؼبرشد السياحيلذا عل، صعوبات كعراقيل كمتاعب كبَتة  ا منيواجهه ما غالبايتعاظم اؼبهنة 

 كاإلجابةسع الصدر يف التواصل كالتوجو اكيكوف ك  ،كأف يتكيف على ذلك ،يلتـز خبلق الصرب أف

                                                
 َِسورة الفرقاف آية  ُ
 .ّٗعبدالعزيز الًتكستاين ص.أخبلقيات اؼبهنة كالسلوؾ الوظيفي د: أنظر  ِ
 .ِّٖيف الشريعة اإلسبلمية ألضبد علياف ص األخبلؽ:انظر  ّ
 َِٗٔحديث رقم ( ُّٗ/ّ)باب فضل من ديلك نفسو عند الغضب ، أخرجو مسلم من كتاب الرب كالصلة كاآلداب  ْ

 .كاغبديث صحيح 
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اؼبعلومات  كإعطاءكذلك بطريقة موضوعية ،السياحة التابعة لو اجملموعةعن تساؤالت أفراد 
 .الصحيحة ؽبم 
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 المبحث الدادس

 موعات السياحيةمع المج التعاون
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 .التعاون مع المجموعات السياحية األخرى : المبحث السادس 

يسعوف  األفرادمن ك  ةمن ؾبموعيتكوف نشاط معُت السياحيُت بقياـ :ىو ىنا التعاون المقصود ب
للقياـ بدكر ، التعاكف يكوف بإظهار التجاكب الفعاؿ  أف: دبعٌت ، ُلتحقيق ىدؼ مشًتؾ فيو 

، ىدؼ ؿبدد متفق عليو  إذلكذلك من أجل أف يصل ، معُت يف العمل اؼبشًتؾ مع اعبماعة 

إٌَِّ انهّهَ  وَحَعَبوََُىاْ عَهًَ انْربِّ وَانخَّقْىَي واَلَ حَعَبوََُىاْ عَهًَ اإلِثْىِ وَانْعُذْوَاٌِ وَاحَّقُىاْ انهّهَ}كا تعاذل يقوؿ 

 .ِ{شَذَِذُ انْعِقَبة

تتولد لديها الرغبة يف االندماج أٍف البشرية غبياة اعبماعة  من الفطرة السماكية ميل النفس إف
فالكثَت ،خلقها ا هبذا الكوف أفمنذ  األزرلطبيعي يف تكوينها  أمركىذا ،اآلخرينكالتفاعل مع 

سواء  ، هبذا االجتماع  إال إشباعهاغبياة الديكنو كمتطلباهتا با األساسية اإلنسافمن احتياجات 
 . ةأك فكري ةأك نفسي ةكانت تلك االحتياجات جسدي

ابة كالتقدير  إذلحاجتو ، إف من أىم اغباجات اليت يبحث عنها الفرد يف اتصالو دبن حولو 
 إالال ديكن للفرد نيلها  اليت ناىيك عن االحتياجات، يف معظم شؤكف اغبياة  كاؼبساعدةكاؼبعونة 

، ّ" األخبلؽجلهم كحسن معامبلهتم بكثَت من فضائل أكالتضحية من  كإكرامهمبالتودد ؽبم " 
يعترب التعاكف خَت طريق لتذليل الصعاب كالتغلب على مشقات اغبياة كمصاعبها كتوثيق 

تنمية ركح اعبماعة  على اإلسبلـالعبلقات بُت اعبماعات لتوليد ابة كاأللفة بينهم ؽبذا عمل 
 .على لزكمها  همبُت اؼبسلمُت كحث

                                                
 .ُٕٗمدين عبد القادر عبلقي ص. أخبلقيات اإلدارة دراسة ربليلية للوظائف كالقرارات اإلدارية د: انظر ُ
 ِسورة اؼبائدة آية  ِ
 َُْأضبد سعيد الدجوم ص،فتح األخبلؽ يف مكاـر األخبلؽ : انظر  ّ
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يف  زمبلئوركح التعاكف مع  بداءإمن ىنا فإف اؼبرشد السياحي يتعُت عليو اغبرص الكبَت على 
ف اليتعارض أك ، ة كاػباصة يف القطاع السياحي اجملموعة السياحية يف كل ماخيدـ اؼبصلحة العام

هنة اإلرشاد السياحي يعمل اؼبرشد السياحي بشكل ففي ؾباؿ م،  هذلك مع الشرع كمقصود
نكار الذات كتقدًن العوف كاؼبساعدة للوفود إعلى  ان مستمر من أجل غاية سامية باعتباره قائم

كذلك إلعطائهم اؼبعلومات الكافية اليت ترشدىم إذل مايريدكف ؛السياحية كبذؿ اعبهود اؼبتواصلة 
كىذا يتوقف  ،اؼبهن القائمة على التعاكف كالتضامن بل إف مهنة اإلرشاد السياحي من أكثر، 

 : على أمور عديدة منها 

 ينبغي ؽبا كعبميع العامة للمنظمة السياحية اليت اؼبرشدين السياحيُت باألىداؼقتناع ا - أ
فضبل عن ، العمل  أىداؼف اليكوف ىناؾ تعارض بُت أىدافهم كبُت أمنسوبيها ، ك 

 .شرعيتها 
مثل صبع اؼبعلومات البلزمة من خبلؿ  مبالدكر اؼبطلوب منه اؼبرشدين السياحيُت قياـ - ب

ه كلما زادت قناعاهتم بأمهية األىداؼ ؤ فاؼبرشد السياحي كزمبل، لبيانات على ا طبلعاال
على ذبميع أكرب قدر فبكن  ماؼبرجوة من خبلؿ العمل يف القطاع السياحي يزداد حرصه

 .كر اؼبطلوب من اؼبعلومات كالقياـ بالد
 .الثقة العملية اؼبتبادلة بُت اؼبرشدين السياحيُت  - ت

عن طريق العمل اعبماعي إال السياحية التتحقق  اؼبؤسسة إليهاالكبَتة اليت حيتاج  األمورلذا فإف 
ف أشبر اليثمر تلك الثمرة العظيمة اليت يثمرىا إك  فإنو؛خببلؼ العمل الفردم ،ؼبتعاكفاؼبنتظم ا

 .العمل اعبماعي 

فاؼبرشد السياحي عندما يتعاكف مع زمبلئو فيما حيقق العطاء الذم يريده السائح فإف ذلك يكوف 
ارتباط اؼبرشد  ذإ،  باستمرار إليهاعلى اقتصاد اؼبملكة فبا حيقق كفود السياح  ان عائده جيد
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لقول ف القوة اجملتمعة تصمد أماـ األ ؛اكف معها يضاعف معايَت القوةالسياحي باعبماعة كالتع
 .األخرل 

 : تؤدم إذل ُتالسياحي ينتعاكف اؼبرشدمن ثمرة الأف  إذلخلص بذلك أ

o العملية  ذلك قد يعرضك ،تغَتتف اغباجات أل؛ُت ردبا تقع بُت السائححل اؼبشكبلت اليت
 .عواقب كخيمة  إذلبأكملها  السياحية

o التيسَت على اؼبرشد نفسو فحينما يكوف  إذلالسياحي يؤدم  اإلرشادف التعاكف يف ؾباؿ أ
كاالنتقاؿ كالتوجيو ؛ من  اإلرشادبُت اؼبرشدين ركح التعاكف زبف عليهم تبعات كمشاؽ 

-فيقوؿ  فيما بينهملزـك اعبماعة كالتعاكف  بُت النيب صلى ا عليو كسلمأجل ذلك فقد 
شد بعضو بعضا ن للمؤمن كالبنياف ياؼبؤم" موجها يف ذلك  -صلى ا عليو كسلم

  ُ"كشبك بُت أصابعو

كفيو بياف للفائدة ،األفرادكالتعاكف كلزـك اعبماعة بُت  الوحدة إذل ةففي ىذا اغبديث دعو 
فالنيب صلى ا عليو كسلم بعد ، العظيمة اليت جينيها اإلرشاد السياحي من خبلؿ تعاكهنم 

التمثيل اغبسي ؛ كذلك لتجسيد الفكرة اؼبعنوية  عملالتمثيل الكبلمي است ستعملا أف
 .ككضعها يف مثاؿ حسي مشاىد 

تطويرىا كربسينها بل كنقل اػبربات كالتجارب فيما  إذلالتعاكف يف ىذه اؼبهنة يؤدم  كلذا فإف
 .بينهم 

 

 
 

                                                
 .َِِٔكتاب اآلداب حديث رقم ، صحيح البخارم  ُ
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 المبحث الدابع
 ــــــــياحــــــــن الّســـــــيبــــــــاإلرشادي ــــعدل الــــ
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 .بين السياح  اإلرشادي العدل: المبحث السابع 

 أكتفرقو بُت مستحقُت  أك ؿباباة أكمن غَت ربيز  حقوىو إعطاء كل ذم حق :  معنى العدل
كالظلم ؾباكزة ، العدكؿ عن اغبق : فاعبور ، كعكسو اعبور كاغبيف كالظلم ، تدخل ؽبول النفس 

 . بنقصاف  أك بزيادة إمااغبد كمفارقة اغبق ككضع الشي يف غَت موضعو اؼبختص بو 

 : ُلذا قيل
 يأتيك بالندـ  هآخر  فالظلم**** ما كنت مقتدرا  إذاالتظلمن 

 يدعو عليك كعُت ا دل تنم **** نامت عيونك كاؼبظلـو منتبو

تمع ككاجبات اجملعلى الفرد ك  ان قو حدد حقك ،  العنصريةبالعدؿ كحارب التفرقة  أمرقد  اإلسبلـ
أمهية العدؿ ككجوب إقامتو بُت الناس  إذلكقد كرد يف القرآف الكرًن آيات عديدة تشَت ،عليهم 

وَؤُيِشْثُ ألَعْذِلَ }يضا أكقاؿ .ّ{إٌَِّ انهّهَ ََإْيُشُ بِبنْعَذْلِ وَاإلِحْضَبٌِ} -تعاذل–يقوؿ ا .ِ

كال يسلمو من   واؼبسلم أخو اؼبسلم ال يظلم":-صلى ا عليو كسلم -كيقوؿ ،ْ{بَُْنَكُىُ

من كرب  ةمسلم كربة فرج ا عنو هبا كرب كمن فرج عن حاجتوكاف ا يف   أخيوكاف يف حاجة 
 .ٓ..."يـو القيامة 

                                                

 .طالب رضي ا عنو أيبقاؿ ىذه األبيات علي بن  ُ
ؿبمد ربيع .أخبلقنا د: انظر ، مرة ِّالقسط دبعٌت العدؿ  ةككردت ماد، مرة ُٖالقرآف الكرًن العدؿ يف  ةكقد كردت ماد ِ

 .َِٖاعبوىرم ص
 َٗسورة النحل آية  ّ
 .ُٓسورة الشورل آية  ْ
 (.ُْٗٗ/ْٖ)باب ربرًن الظلم ، ركاه مسلم يف الرب كالصلة  ٓ
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كعهد كالبد أف يكوف اؼبسلم من خبلؿ مسؤكليتو عن نفسو كأىلو كمن ىم ربت  ةفالعدؿ أمان
ال  األرضيف  يبق اإلنسافظلم  إذاأما ، رعايتو ملتزما بالعدؿ فيهم كمراعيا ؽبدم ا تعاذل 

 .ُ{عَهْذٌِ انظَّبنًِِنيالَ ََنَبلُ } -تعاذل -كلذا قاؿ ا ،إطبلقايستحق العهد 

كجعلها من مقومات اغبياة الفردية ،  اإلسبلـفالعدؿ من القيم اإلنسانية األساسية اليت جاء هبا 
بُت الناس ىو ىدؼ  -العدؿ –حىت جعل القرآف إقامة القسط ، كاالجتماعية كاؼبهنية  كاألسرية

صَهْنَب سُصُهَنَب بِبنْبَُِّنَبثِ وَؤََزَنْنَب يَعَهُىُ نَقَذْ ؤَسْ} -تعاذل–فقد قاؿ ا ، الرساالت السماكية كلها 

 .ِ{انْكِخَبةَ وَانًُِْزَاٌَ نَُِقُىوَ اننَّبسُ بِبنْقِضْطِ

تعامل اؼبرشد السياحي مع : تمثل يف يالسياحي  اإلرشادصل العدؿ دبهنة أمن ىنا قبد أف 
قاؿ ،بو يف أكثر من آية  -تعاذل -كىذا عُت العدؿ الذم أمر ا،السياح باؼبساكاة كبدكف سبييز 

فاؼبرشد السياحي حينما يقيم خلق  ّ{وَإِرَا حَكًَْخُى بٍََُْ اننَّبسِ ؤٌَ حَحْكًُُىاْ بِبنْعَذْلِ}تعاذل 

العدؿ بُت السياح من غَت أف ديايز يف معامبلهتم فبل يفرؽ بُت سياح بلده كخارج بلده كال ديايز 

واَلَ ََجْشِيَنَّكُىْ }يقوؿ -تعاذل -فا ، اإلسبلـاليت التدين بدين  األخرلبُت اعبماعات 

-كالنيب ، ْ{عًَْهُىٌشَنَأٌُ قَىْوٍ عَهًَ ؤَالَّ حَعْذِنُىاْ اعْذِنُىاْ هُىَ ؤَقْشَةُ نِهخَّقْىَي وَاحَّقُىاْ انهّهَ إٌَِّ انهّهَ خَبِريٌ بًَِب حَ

من ىنا قبد أف اؼبرشد السياحي ٓ..."نا خصمو من ظلم ذميان فأ" يقوؿ -صلى ا عليو كسلم 

                                                
 ُِْسورة البقرة آية  ُ
 ِٓسورة اغبديد آية  ِ
 ٖٓسورة النساء آية  ّ
 ٖسورة اؼبائدة آية  ْ
 .ِٗٗٓحديث رقم ( ِّْ/ِ)لباس للعجلوين أليا كمزيل اكشف اػبفا: رانظ ٓ
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سواء كانت ، األفراد  انتماءاتإذا زبلق خبلق العدؿ جعلو ذلك يتغلب على بعض الفركقات يف 
 ... .غَت قبلية  أك ةقبلي أك ةإقليمي

ف أكما ،يف نفوس الٌسياح  الطمأنينة يبثجيعلو ف زبلق اؼبرشد السياحي خبلق العدؿ كما أ
 . فرد دكف آخر ىناؾ ربيز كبوعبلقتو بالسياح تكوف أكثر ارتباطا حبيث اليكوف 
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 الفصل الثالث
 هنة اإلرشاد السياحيقيات مأثر أخال

  أثرىا على الفرد: اؼببحث األكؿ 
  أثرىا على اجملتمع :الثايناؼببحث 
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 : تمهيد 
كخصائص كاألخبلقيات اػباصة لدل مهنة  أسسعندما ربدثت يف الفصلُت السابقُت عن 

على الفرد نفسو الذم يقـو بالعمل يف ؾباؿ  األخبلقيات ثر ىذهأاإلرشاد السياحي يتنب رل ىنا 
، اؼبتلقي لذلك على اجملتمع  كاألثر،اجملموعة السياحية أفرادىذه اؼبهنة كأثرىا على من حولو من 

كتنشيط ،معادل بلده إظهاريف  اؽبمة زيادةسياحي حيقق للفرد مصاحل متنوعة من إلرشاد المهنة اف
 كاعبديدةكاكتساب اؼبعلومات كاػبربات كالثقافات اؼبتنوعة ،لسائحالعقل يف كضع عوامل الًتفيو ل

كتعويد ككيفية التعامل معها ،كاكتساب الصفات كاألخبلؽ اغبميدة،كتنمية اؼبواىب، من الوافدين
 .النفس على العيش يف ظركؼ ـبتلفة 
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 المبحث األول
 هنة اإلرشاد السياحي على الفردقيات مأخالأثر 
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 .أثر أخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي على الفرد : المبحث األول 
 

 :أثر أخالقيات ىذه المهنة على المرشد السياحي الممارس لها : أوالً 
كذلك ألف سياحة؛للاافظة على العادات كالتقاليد الشعبية اغبسنة للبلد اؼبقصود  -ُ

اؼبرشد السياحي يظهر للسياح عادات اؼبنطقة اليت  يتوذل اإلرشاد عليها ليضع بصمة 
 .غَته يف ذلك  فية ؽبذا البلد كيظهر ما دييزه عنحضارية كثقا

يدعوه إذ ،بسبب اختبلطو بالسياحاكتسابو العادات اعبميلة كاللغة اعبديدة ؛  -ِ
 .التخلق باألخبلؽ الفاضلة من اللُت كحسن اؼبعاملة  إذلاالختبلط 

لكة مبآثار بلده اؼبعرب عن حضارة اؼب كاإلشادة، بالًتاث كالبيئة اغبضارية  اىتمامو -ّ
 .كثقافتها 

ف كأ،الذين يستضيفوف السياح اآلخرينعند  إالاكتسابو خربات كمهارات قد التكوف  -ْ
 .عما يضر بعقيدتو  تكوف ىذه اػبربات بعيدة

السياحية يأخذ من كل فئة  اجملموعة أفرادباتصالو مع  ألنوتبلقح العادات كاؼببادئ ؛  -ٓ
 . كاألخبلؽما يتميز بو شعبهم من اؼببادئ 

لوبو كتوجيهو لكونو القدكة سفات كاألخبلؽ اإلسبلمية من خبلؿ أللقيم كالثقا نشره -ٔ
 .سائح لل اغبسنة

السياحي من مزايا  اإلرشاددكلة من خبلؿ ماحيققو ؾباؿ لاالقتصادية ل تنميةليقو لربق -ٕ
 .الدخل لديهم  بزيادةالسياحية  اجملموعة أفرادتعود على  عديدةكفوائد 

 كاآلراء األفكارشات كتبادؿ ادخوؿ مع السياح يف بث النقلنفسيا كاجتماعيا ل توهتيئ -ٖ
. 

كتفهمو  أخرل إذل منطقةمن  كتنقلو طبلعوازيادة اؼبعرفة لديو من خبلؿ كثرة  -ٗ
 .ذبوالهتم  أثناءالسياح  كتصرفات ألساليب

كعلى ما ، باآلخرينكذلك من خبلؿ احتكاكو ؛كشكرىا  -تعاذل–معرفتو لنعم ا  -َُ
 . عليو من نعمة االستيعاب كالتفريق بُت الصواب كاػبطأ -تعاذل–مٌن ا 
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فعندما يكوف صادقا يف ، اؼبرشد السياحيعلى  إضفاء الشخصية اؼبستقلة اؼبتميزة  -ُُ
كما بالصدؽ  األمرباؼبعلومات عن كطنو فهو بذلك يتبع منهج الشرع يف  اإلدالء

 .هبا  أدذليضا ثقة السياح دبعلوماتو اليت  بو الصادقُت من اػبَت كيكسب أا كعد
 .رغبة يف اؼبشاركة مع اعبماعة حبان ؽبم كتعاكنان معهم أكثرجعل اؼبرشد  -ُِ
االحتكاؾ الفعاؿ كاؼبستمر مع السائح كالًتكيز على اللغة لتطويرىا كفهم  -ُّ

 .جديدةمصطلحات كمفردات 
 
 : على الفرد المتلقي  ثرىاأ

 كالثقافات كالتعايش الصحيح بُت أىل العقائد،مع بعضبعضهم  تفاعل السياح -ُ
 .اؼبختلفة 

كمن ،السياح خبلقيات اإلسبلمية من قبلكالتمسك باأل،ظهور السلوكيات اغبسنة -ِ
 .أىل البلد 

أف كل فرد من أفراد اجملموعة السياحية حياكؿ إبراز الغٌت كاإلرث الثقايف كالتارخيي  -ّ
 .الذم يتميز بو بلده   

دىا من خبلؿ حسن معاملة ياليت ير  التارخيية كاآلثارربصيل السائح للعلـو كاؼبعارؼ  -ْ
 .كأخبلقواؼبرشد السياحي 

ف اؼبملكة السيما كأ،إليوااللتزاـ بضوابط البلد الذم توجهوا بسياحتهم كترفيههم  -ٓ
 .ِهبا  بااللتزاـيلـز السياح  كأنظمةالعربية السعودية قد كضعت يف سياحتها ضوابط 

 
 
 
 

                                                
 ".السائح " أم الفرد الذم يتوذل اؼبرشد اإلرشاد عليهم  ُ
كل   االمتناع عنكما جيب توجيههم ب، دة اؼبسلم كمن ىذه الضوابط االلتزاـ باللبس اتشم كالبعد عما خيل بعقي ِ

 . ْٖٗاحية لؤلضبد صالدعوة إذل ا يف اؼبواقع السي: انظر . اؼبسكرات
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 المبحث الثاني

 اإلرشاد السياحي على المجتمع قيات مهنةأثر أخال
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 .سياحي على المجتمع مهنة اإلرشاد ال أخالقيات أثر: المبحث الثاني 
 : مايلييظهر أثر أخبلقيات ىذه اؼبهنة على اجملتمع من خبلؿ 

يف إظهار  كاإلسهاـتعميق االنتماء للوطن  إذل ا أدلفب ؛السياحية ثارباآلاالعتزاز  -ُ
 .مادييز بلده 

 الذم تسعى إليوألهنا ربقق اؽبدؼ ؛السياحي اإلرشادااللتحاؽ دبهنة  إذلالسعي  -ِ
 .سياحة لاؽبيئة العامة ل

 .البلد  ىذا إذلن اػبربات من السياح الوافديرفع اؼبعنويات كاكتساب الناس  -ّ
اافظة على اؼبواقع األثرية كالتارخيية كتكوين تاريخ كحضارة كثقافات البلد السياحي  -ْ

 .لتعريف السياح بو 
 .من خرباهتم  كاالستفادةالتعرؼ على ثقافات الشعوب كاألفراد  -ٓ
 .مع الثقافات األخرلاإلجيايب  التثاقف -ٔ
 أكذل فيكونوف ىم، ذباه البلدالعظمى  باؼبسؤكليةكالشعور  اإلسبلميةااللتزاـ باؼببادئ  -ٕ

 .ممن غَتى إليوباالنتماء 
، كذلك من خبلؿ تألفهم كتقدًن الضيافة  االجتماعيظهور بعض صور التكافل  -ٖ

 .ُ{وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُىبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُىا} -تعاذل–الكردية لسياح بلدىم لقولو 
 .ترسيخ معٌت األخوة كالتعاكف بُت اجملتمع لتحقيق اؽبدؼ اغبضارم اؼبنشود  -ٗ

القضاء على كقت الفراغ كذلك باالستفادة من طاقات اجملتمع حىت التكوف مهدكرة  -َُ
ليس يف ، أراه فارغان  إين ألمقت الرجل" :نو قاؿ لذا فقد جاء عن ابن مسعود أ
 .ِشيء من عمل الدنيا كاآلخرة

 .مراعاة الفركؽ الفردية بُت الناس يف مستوياهتم اؼبادية  -ُُ
لتعزيز الوعي دبهنة اإلرشاد السياحي  لوتفعيل الدكر اإلعبلمي اؽبادؼ بكافة كسائ -ُِ

 .كما يدخل فيو من اافظة على تراث البلد كتارخيو 

                                                
 "ُّ"سورة اغبجرات آية  ُ
 .ك البيهقي يف سننو كابن أيب شيبة يف مسندهّّ/ِركاه أضبد يف مسنده  ِ
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بسبب تعلم اللغة فيما بينهم من السياح كأىل البلد  حصوؿ بعض مظاىر التعلم بُت -ُّ
 .خبلؿ التعايش 

 .ربقيق مصاحل العمل يف ؾباؿ اإلرشاد السياحي على الوجو الذم نظم كخطط لو  -ُْ
 . أمور اغبياة للناس َتتسهيل كتيس -ُٓ
 .ضبط العمل اؼبهٍت يف ؾباؿ اإلرشاد السياحي من االكبراؼ األخبلقي  -ُٔ
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 مةـــــاتــــــــــالخ
 النتائج -
 التوصيات -
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 الخاتمة 

كأرجو من ا القبوؿ  ،البحثأف يسر رل إسباـ ىذا ضبدان كثَتان يليق بو جل كعبل اغبمد  
 .كاإلصابةكالتسديد 

 أىم النتائج
فاألخبلؽ التنفك عن صلب اغبياة ، إف أخبلقيات اؼبهنة مطلب مهم يف حياة البشرية العاملة 

لذا كاف على العاملُت يف ؾباؿ مهنة اإلرشاد ،كتقلباهتا فهي مبلزمة ؽبا مبلزمة الركح للجسد 
خبلؿ من رل قد تبُت ف، م أمر بو الشرع السياحي التمسك بأخبلقيات اؼبهنة على الوجو الذ

 : بق النتائج اآلتيةماس
 ساس لنهضة األمم كتقدمها كرقيها األىي  األخبلؽف أ. 
 ربددىا لوائح كأنظمة  رشاد السياحي تقـو على قواعد عامةبياف أف أخبلقيات مهنة اإل

 .كقوانُت ؼبزاكلتها 
  أف ظاىرة اإلرشاد السياحي ظاىرة تارخيية قددية ارتبطت بالسفر كالتنقل. 
  ؾبموعة من اؼبعايَت "ألخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي يقـو علىأف اؼبعٌت العاـ 

ن السياحيُت كمرجع يرشدىم بسلوكهم أثناء أدائهم السلوكية اليت يستخدمها اؼبرشدي
 . "الوظيفي

 كذلك حسب طبيعة كىدؼ الرحبلت ،أف اإلرشاد السياحي أنواع متعددة... 
  اس العمل كىذا من أس،اإلسبلمية مع مبادئ الشريعةبياف عدـ تعارض مبادئ السياحة

 .ف اؼبرشد السياحي يتلقى التعليم من مستند شرعي تطبيقي يف اإلرشاد السياحي ؛ أل
  اص إذل اإلبداع اػبكخطابو اغبضارم الذم يدعو اؼبرشد االلتزاـ بالقيم العاؼبية لئلسبلـ

 .كحسن التعامل مع األخر ، كالتسامح 
  احًتاـ اؼبرشد السياحي للعادات كالتقاليد االجتماعية كاػبصوصية العائلية اليت سبيز اجملتمع

 . السعودم عن غَته 
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 ىتماـ ببذرة السياحة إلرشاد السياحي يف اؼبملكة ىو االأف الغرض األساسي من مهنة ا
ز كالركافد أحد الركائ باعتبارهكالعمل على تعزيز دكر اؼبرشد السياحي فيها ، كتنميتها 

 .اؼبهمة يف نشر اؼبعلومات عن كطنو كاالعتزاز كالفخر بذلك 
  ألهنا أساس األخبلؽ، األثر اغبسن الذم تنتجو العقيدة اإلسبلمية لدل اؼبلتزمُت هبا، 

 .فالتزاـ اؼبرشد السياحي هبا دليل على قيمتو يف اجملتمع 
   يد فعالية رشد السياحي ىو ربداليت ينبغي أف يتنبو ؽبا اؼب اغبضاريةإف أعظم الوظائف

، اؼبختلفة كاحًتامها ثقافات لاستيعابو ل: كذلك من خبلؿ ،صناعة السياحة كقباحها
 . عرفة اؼبتكاملة باألماكن السياحية كالتارخيية كاؼب، كعيو كعنايتو بالًتاث السياحي ك 

 التحلي كذلك من خبلؿ ،مراعاة اؼبرشد السياحي آلداب التعامل مع األفراد السياحية
 .خبلق الذكؽ اغبضارم يف مهنتو 

  استشعار حجم اؼبسؤكلية اليت تقع على عاتق اؼبرشد السياحي عند مزاكلتو ؼبهنة اإلرشاد
 .السياحي 

  أمانة اؼبرشد السياحي يف عملو من خبلؿ ؿبافظتو على مستول األداء اعبيد أثناء مزاكلتو
 .اإلرشاد 

 أىم السمات اليت يتوجب على العاملُت فيها  أمهية التزامو خبلق الصرب كاعتباره من
 .مراعاهتا يف عملهم 

  كذلك ، التعاكف يف مهنة اإلرشاد السياحي خلق خيتص بو اؼبرشد السياحي أثناء عملو
خبلؿ العمل يف القطاع من الوحدة كلزـك اعبماعة بُت األفراد لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة 

 .السياحي 
 اح بعدؿ كمساكاة كعدـ سبايز فيما بينهم تعامل اؼبرشد السياحي مع السي. 
  أثر أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي على الفرد اؼبمارس ؽبا كالعامل فيها كاؼبتلقي

كتبلقح ، فهي تسعى إذل نشر القيم كالثقافات بُت األفراد كاجملتمع ، توجيو كاإلرشاد لل
العادات كاؼببادئ كتثاقفها بينهم حبيث تأخذ كل فئة مايتميز بو شعبها من األخبلؽ 

كااللتزاـ بالضوابط ، كالعمل على زيادة اؼبعرفة لدل األفراد كاعبماعات ، كاؼببادئ اغبسنة 
 .  تفرضها الدكلة على القاصدين ؽبا كالقوانُت اليت

 



 لنيل درجة الماجستيربحث تكميلي  أخالقيات مهنة اإلرشاد السياحي

93 

 
 التوصياتأىم 

 
ف أىم التوصيات اليت أرل ا كدل يسبق ألحد أف حبث فيو أجد أؼبا كاف موضوع البحث جديد

 :ذكرىا يف اػباسبة ىي مايلي 
 عداد كتكوين شخصية اؼبرشد السياحي أخبلقياقياـ مراكز تعليمية جامعية إل. 
  معلوماتو من خبلؿ  كلزيادةكضع حوافز كمغريات أماـ اؼبرشد السياحي لتطوير نفسو

 .اعبهد الشخصي 
  بث الوعي باذباه قياـ تنظيمات مهنية تراقب سلوؾ العاملُت يف ىذه اؼبهنة كتساعدىم

 .على التقدـ كالرقي كالتطوير اؼبستمر مهنيا كثقافيا كمعلوماتيان 
 يف ؾباؿ عملهم  -تعاذل–اإلرشاد السياحي أف يتقوا ا  على القائمُت يف ؾباؿ مهنة

كأف حيرصوا على نفع السياح كاغبفاظ على تراث البلد كمصلحتو يف ظل التمسك بقيم ،
 .اإلسبلـ كاؼببادئ الدينية 

  عمل دكرات كطباعة النشرات لبياف أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي كأهنا كغَتىا من
 . الذم يلتـز بو اؼبرشد أثناء مزاكلتو مهنة اإلرشاد اؼبهن ؽبا خلقها القوًن 

  البحث اؼبتعمق عن اآلثار اإلجيابية اليت يعود هبا اؼبرشد السياحي عندما يلم جبميع معادل
 .بلده 

  ن الناحية الدينية كالثقافية يف إبراز مهمة اؼبرشد السياحي م أف يكوف لئلعبلـ دكره
 .قتصادية كاال

  ف ؛ألخاصة اإلقبليزية منها ؛ ؼبا ؽبا من األثر البالغ يف ىذه اؼبهنةتعلم عدد من اللغات ك
 .ختبلؼ لغاهتم ي يضم عددا كبَتا من السياح على ااؼبرشد السياح

  ونأل ؛مزيد جهدااللتزاـ الكامل بأخبلقيات ىذه اؼبهنة كجعلها أكؿ االىتمامات كمنحها  
 .أصيبل كمتميزا  أداؤهكاف   زما بأخبلقيات مهنةكلما كاف اؼبرشد السياحي ملت
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 الفــــــــــــــــــــــــــــــــــهارس 

 
 القرآنية فهرس اآليات 
 فهرس اآلثار كاألحاديث 
 اؼبراجعاؼبصادر ك  فهرس 
  فهرس اؼبوضوعات 
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 فهرس اآليات 
رقمها من  اسم السورة جزء من اآلية

 المصحف
رقمها من 
 الصفحة

 ٕٗ ُِْآية  سورة البقرة {عىٍهًدم الظناًلًمُتالى يػىنىاؿي ...}-ُ
فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيم بػىٍعضنا فػىٍليػيؤىدِّ النًذم }-ِ

نى أىمىانػىتىو  ...اٍؤسبًي
 ٔٔ ِّٖآية سورة البقرة

رى أيمنةو أيٍخرًجىٍت لًلنناًس }-ّ يػٍ كينتيٍم خى
 ...تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ 

سورة آؿ 
 عمراف

 ّْ َُُآية 

ًإذىا حىكىٍمتيم بػىٍُتى النناًس أىف ربىٍكيميواٍ  -ْ كى
 ...بًاٍلعىٍدؿً 

 ٕٗ ٖٓآية  سورة النساء

ًإذىا حييػٍِّيتيم بًتىًحينةو فىحىيُّواٍ بًأىٍحسىنى }-ٓ كى
 ...ًمنػٍهىا أىٍك ريدُّكىىا

 ُٓ ٖٔآية  سورة النساء

كىتػىعىاكىنيواٍ عىلىى اٍلربِّ كىالتػنٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا  -ٔ
... 

 ِٔ ِآية  سورة اؼبائدة

كىالى جيىٍرًمىننكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالن  -ٕ
 ...تػىٍعًدليواٍ 

 ٕٗ ٖآية  سورة اؼبائدة

الى زبىيونيواٍ الٌلوى كىالرنسيوؿى كىزبىيونيواٍ  ...-ٖ
       أىمىانىاًتكيٍم كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوف

 َٔ ِٕآية  سورة األنفاؿ

يػىرىل الٌلوي عىمىلىكيٍم  -ٗ  ٖٔ َُٓآية  سورة التوبة .كىقيًل اٍعمىليواٍ فىسى
 التنائًبيوفى اٍلعىاًبديكفى اغبٍىاًمديكفى -َُ

 ..السناًئحيوفى 
 َِ ُِِآية  التوبةسورة 

يىا أىيػُّهىا النًذينى آمىنيواٍ اتػنقيواٍ الٌلوى كىكيونيوٍا -ُُ
 مىعى الصناًدًقُت

 ّٔ ُُٗآية  سورة التوبة

 ٔٓ ّٗآية  سورة اغبجر ....                        فػىوىرىبِّكى لىنىٍسأىلىنػنهيٍم أىصٍبىًعٍُت  -ُِ
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 ٖٕ َٗآية  سورة النحل ًإفن الٌلوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىافً  -ُّ
 ٔٓ َْآية  سورة طو {مثين ًجٍئتى عىلىى قىدىرو يىا ميوسىى}-ُْ
ٍيًهٍم فىرًحيوف...}-ُٓ  ِٓ ّٓآية  سورة اؼبؤمنوف {كيلُّ ًحٍزبو دبىا لىدى
نىةن  -ُٔ كىجىعىٍلنىا بػىٍعضىكيٍم لًبػىٍعضو ًفتػٍ

  ... أىتىٍصربيكفى كىكىافى رىبُّكى بىًصَتنا
 ُٕ َِآية  سورة الفرقاف

كىًعبىادي الرنضٍبىًن النًذينى ديىٍشيوفى عىلىى -ُٕ
 ...األىٍرًض ىىٍوننا

 ٓٓ ّٔآية  سورة الفرقاف

كىاٍقًصٍد يف مىٍشًيكى كىاٍغضيٍض ًمن  -ُٖ
 ...        صىٍوًتكى 

 ّٓ ُٗآية  سورة لقماف

ةن  -ُٗ  ِٓ ٖآية  سورة الشورل كىلىٍو شىاء اللنوي عبىىعىلىهيٍم أيمنةن كىاًحدى
نىكيمي  -َِ  ٖٕ ُٓآية  سورة الشورل                          ...كىأيًمٍرتي ألىٍعًدؿى بػىيػٍ
ليوىننكيٍم حىىتن نػىٍعلىمى اٍلميجىاًىًدينى  -ُِ كىلىنىبػٍ

             ...ًمنكيمٍ 
 ُٕ ُّآية  سورة ؿبمد

كىأىنزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى  ...-ِِ
 ....لًيػىقيوـى النناسي بًاٍلًقٍسطً 

 ٕٗ ِٓآية  سورة اغبديد

كىالنًذينى ىيٍم ألىمىانىاهًتًٍم كىعىٍهًدًىٍم  -ِّ
 ...رىاعيوف

 ٓٓ ِّآية  سورة اؼبعارج

 ُٕ ّآية  سورة العصر ...            كىتػىوىاصىٍوا بًاغبٍىقِّ كىتػىوىاصىٍوا بًالصنرٍب  -ِْ
 ِٔ ِآية  سورة قريش ...ًإيبلىًفًهٍم رًٍحلىةى الشِّتىاء كىالصنٍيف -ِٓ
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 ديث واآلثاراحفهرس األ
 

 رقم الصفحة الحديث طرف 
 َِ ..."إذا رأيتم الرجل يعتاد اؼبساجد "  -ُ
 ِٕ ..."يف حاجة  من مشى مع أخيو" -ِ
 ِٗ ..."أف فبلنة تكثر من صبلهتا كصيامها" ...  -ّ
 ّّ "الدين حسن اػبلق "  -ْ
 ّٓ ..."اتقوا اؼببلعن الثبلث "  -ٓ
 ْٓ ..."لصبلة لسبع باكم مركا أبناء " -ٔ
 ْٔ " لو عن زيد بن ثابت أف رسوؿ ا سأماركم  -ٕ
 ْٕ "ف تعاملوا بو عاملوا الناس دبا رببوا أ"  -ٖ
 ِٓ ..."يا أبا ذر اتق ا حيثما كنت "  -ٗ

 ٔٓ ..."ية اؼبنافق ثبلث آ"  -َُ
 ٕٓ "ذل الناس حيبوؾ رببب إ" ... -ُُ
 ٕٓ ..."موالكم إنكم لن تسعوا الناس با"  -ُِ
 ٕٓ "سبم مكاـر األخبلؽ إمنا بعثت أل" -ُّ
 ّٓ "منا العلم بالتعلم كاغبلم بالتحلم إ"  -ُْ
 َٔ .."كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو " -ُٓ
 ّٔ ..."عليكم بالصدؽ كإياكم كالكذب "  -ُٔ
 َٕ ..."من استعملناه منكم يف عمل فكتمناه"  -ُٕ
 ِٕ ..."ليس الشديد بالسرعة " -ُٖ
 ٕٔ ..."اؼبؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضا "  -ُٗ
 ٖٕ ..."اؼبسلم أخو اؼبسلم اليظلمو كال "   -َِ
 ٕٗ ..."من ظلم ذميا فأنا خصمو" -ُِ
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 طرف األثر
 ْٓ ..."نو أمر بفتح الدكاكين ماركم عن عمر بن اػبطاب أ-ُ
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 فهرس المصادر والمراجع
 :الكتب 
 القرآف الكرًن  ( 
، رفعت عارض الضبع .د،دياف السماكية تكيت فن السلوؾ اإلنساين كفقا لؤلاأل (ِ

 . نشرلدار األزىر ل،ـ ََِٓ -مصر–القاىرة 
كعلي بادحدح ، سعيد الغامدم . أعده د،  اؼبهنة أصالة إسبلمية كرؤية عصريةأخبلؽ  (ّ

. 
كالرقابة عليها من منظور  أخبلؽ العمل كسلوؾ العاملُت يف اػبدمة العامة (ْ

 .ـُٗٗٗ-ُُْٗالطبعة األكذل ، ِٓقم حبث ر ، فؤاد عبدا العمر .د،إسبلمي
دار النشر الدكرل الرياض اؼبملكة ، ضبد علياف أ، األخبلؽ يف الشريعة اإلسبلمية  (ٓ

 .قَُِْالعربية السعودية 
دار ، اجمللد األكؿ ، عبد الرضبن حسن حنبكة اؼبيداين ، األخبلؽ اإلسبلمية كأسسها  (ٔ

 .قَُِْسوريا الطبعة األكذل ، القلم دمشق 
مكتبة الرشد ، دياف عبد اؼبؤمن سعد الدين إ، بلـ النظرية كالتطبيقية األخبلؽ يف اإلس (ٕ

 .قُِْْمصر  -القاىرة –
مكتبة الكليات األزىرية ، ؿباضرات علي معبد فرغلي ، األخبلؽ اإلسبلمية كاإلنسانية  (ٖ

 .ـُّٔٗمصر ، القاىرة –
، ـََِْ-قُِْٓالسابعة تأليف الدكتور ؿبمد بن ربيع اعبوىرم الطبعة ،أخبلقنا  (9

 . دار الفجر اإلسبلمية اؼبدينة اؼبنورة 
نشر لدار الفكر ل، كؿبمود اغبيارم، رشيد عبد اغبميد .د،أخبلقيات اؼبهنة (1 

 .ـُْٖٗ -االردف –كالتوزيع عماف 
نشر كالتوزيع لدار الفكر ل، كي راتب غوشة ز ،يات الوظيفة يف اإلدارة العامة أخبلق (  

 .ـُّٖٗعماف االردف 
مدين عبد القادر .دارية دسة ربليلية للوظائف كالقرارات اإلدرا، دارة أخبلقيات اإل (2 

 .عبلقي 

 



                                                                                              أخبلقيات مهنة اإلرشاد السياحي

100 

عماف األردف ، مكتبة الرسالة اغبديثة ، ؿبمد عبد الغٍت اؼبصرم ، أخبلقيات اؼبهنة  (ُّ
 .قَُْٕ

اؼبفردات ، عبدالعزيز عبدالستار تركستاين . د ،أخبلقيات اؼبهنة كالسلوؾ الوظيفي (ُْ
 .ـََِٖقُِْٗالطبعة الوذل –الرياض  –توزيع نشر كاللل
الطبعة ، مكتبة العبيكاف الرياض ، أضبد الشميمرم .د ،أخبلقيات اؼبوظف اؼبسلم (ُٓ

 .قُِْٓاألكذل 
فهد .د، أخبلقيات اإلدارة يف الوظيفة العامة كتطبيقاهتا يف اؼبملكة العربية السعودية (ُٔ

 .ـََِٖ-قُِْٗن سعود العثيمُت الطبعة الرابعة اب
مكتبة الدار العربية للكتاب ،قُِّْفؤاد قنديل ، أدب الرحلة يف الًتاث العريب  (ُٕ

. 
ـ الوراؽ ََِٔ،طبعة الثانية ، عبد النيب الطائي  د ضبيد.أ ،أصوؿ صناعة السياحة (ُٖ

 .نشر كالتوزيع لل
لنشر لالوراؽ ، اسامة الفاعورم .د ،اإلرشاد السياحي مابُت النظرية كالتطبيق (ُٗ

 .ـ ََِٔاألكذل كالتوزيع الطبعة 
نشر لالوراؽ ل، السياحية  اإلدارةيف  أستاذمثٌت طو اغبورم .أ،اإلرشاد السياحي  (َِ

 .ـََِٔالطبعة األكذل  األردفكالتوزيع عماف 
 األردم عبد ابن  عبد الرضبنبن  عبد اغبقأبو ؿبمد ،الشرعية الكربل  األحكاـ (ُِ

 .ـََُِ-قُِِْ األكذلالطبعة  مكتبة الرشد ،اجمللد الثالث ، األشبيلي
 .بَتكت لبناف،اجمللد الثالث دار اؼبعرفة ، ابو حامد الغزارل ، حياء علـو الدين إ (ِِ
 .ابن كثَت مكتبة اؼبعارؼ بَتكت ، اجمللد التاسع ،البداية كالنهاية  (ِّ
ؿبب الدين أيب فيض الو اسطي الزبيدم ، تاج العركس من جواىر القاموس  (ِْ

 .قُِْٓالناشر دار اؽبداية الطبعة األكذل اجمللد األكؿ ،  اغبنبلي 
 .ـ ََِٔمد الزعيب الطبعة األكذل ؿب، تطبيقات نظم اؼبعلومات السياحية (ِٓ
 .ق دار الفكر بَتكت َُْٓؿبمد بن جرير الطربم ، تفسَت الطربم  (ِٔ
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ؿبمد عوض مرعب الطبعة / ربقيق ، ؿبمد بن أضبد األزىرم ، هتذيب اللغة  (ِٕ
 .بَتكت ، الًتاث العريب دار إحياء ، ـ ََُِاألكذل 

، بن ناصر السعدم  عبدالرضبن، تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف  (ِٖ
 .ـَََِقَُِْمؤسسو الرسالة الطبعة األكذل ، ربقيق عبد الرضبن بن معبل اللوحيق 

اجمللد األكؿ الطبعة الثانية ، كي الدين عبد العظيم اؼبنذرم ز ، الًتغيب كالًتىيب  (ِٗ
 . اىرة مصر ـ القُُٔٗ

 َُُْ،اجمللد األكؿ ، البن جرير الطربم  ،م القرآفجامع البياف عن تأكيل آ (َّ
 .دار الفكر بَتكت

مكتبة ، أضبد عبدالرضبن الصوياف ،اغبوار أصولو اؼبنهجية كآدابو السلوكية (ُّ
 .قُِْٖالعبيكاف الطبعة األكذل 

 .ـََِٕقُِْٖدار القلم دمشق الطبعة الثانية ، ؿبمد الغزارل ، خلق اؼبسلم  (ِّ
دار الصفاء لنشر كالتوزيع ، أميمة فارس بدراف،وانُت اؼبهنة كأداهبا دراسات يف ق (ّّ

 .قَُْٕعماف االردف 
الوراؽ ، لدكتور غساف برىاف عويس ،" علم كفن " الداللو كاإلرشاد السياحي  (ّْ

 .ـََِٔلنشر كالتوزيع عماف األردف 
مكتبة اؼبعارؼ ، اين ناصر الدين األلبؿبمد ، سلسلة األحاديث الصحيحة  (ّٓ

 .الرياض 
ؿبمد فؤاد عبد : ربقيق. ؿبمد بن يزيد ابن ماجو القزكيٍت ، سنن ابن ماجو  (ّٔ

 .الباقي دار الفكر بَتكت 
ؿبمد ؿبي ، ربقيق ، سليماف بن األشعث أبو داكد السجستاين ، سنن ايب داكد  (ّٕ

 .لفكر االدين عبد اغبميد دار 
دار ، أضبد شاكر كآخرين : ربقيق ،  ؿبمد بن عيسى الًتمذم، سنن الًتمذم  (ّٖ

 .إحياء الًتاث العريب بَتكت 
، ؿبمد عبدالقادر عطا : ربقيق ، أضبد بن اغبسُت البيهقي ، السنن الكربل  (ّٗ

 .مكتبة دار الباز مكة اؼبكرمة ، قُُْْ
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الطبعة . علي األضبد . د، السياحة كمعادل الدعوة إذل ا يف اؼبواقع السياحية  (َْ
 .مكتبة الرشد الرياض ،  قُِْٕاألكذل 

 .عماف األردف ، براىيم باظوظو إ، لمرحلة الثانوية السياحة كالسفر ل (ُْ
دراسة تطبيقية على منطقة عسَت جملموعة مؤلفُت ، السياحة األسس كاؼبفاىيم  (ِْ

 .مؤسسة اؼبدينة للصحافة جدة ، ق ُُْٕالطبعة 
يب عبدا أ/ ربقيق ، ألبن تيمية ،السياسة الشرعية يف إصبلح الراعي كالرعية  (ّْ

 .اؼبغريب 
حيي بن شرؼ النوكم الطبعة الثانية ، تاج اللغة كصحاح مسلم : الصحاح  (ْْ

 .بَتكت ، دار احياء الًتاث العريب ، ق ُِّٗ
، غايمصطفى ال. د: ربقيق ، ظباعيل البخارم ؿبمد بن إ، صحيح البخارم  (ْٓ

 . بَتكت ، اليمامة ، دار ابن كثَت ، قَُْٕالطبعة الثالثة 
 .ؿبمد بن ناصر الدين األلباين ، صحيح سنن أيب داكد  (ْٔ
، ؿبمد فؤاد عبدالباقي : ربقيق ، مسلم بن اغبجاج القشَتم ، صحيح مسلم  (ْٕ

 .بَتكت ، دار إحياء الًتاث العريب 
مكتبة ، اين الطبعة اػبامسة ؿبمد ناصر الدين األلب، صحيح الًتغيب كالًتىيب  (ْٖ

 . اؼبعارؼ الرياض 
سكندرية ـ اإلََِْة دار اؼبعرفة اعبامعي، ؿبمد طبيس الزككة ، صناعة السياحة  (ْٗ

. 
دار ، ـ ََِْؿبمد طبيس الزككة . د، صناعة السياحة من اؼبنظور اعبغرايف  (َٓ

 .القاىرة ، اؼبعرفة اعبامعية 
 .جامعة عُت مشس ، الشرقاكم فتحي مصطفى . د،علم النفس السياحي  (ُٓ
ربقيق ، أضبد بن علي بن حجر العسقبلين ، فتح البارم شرح صحيح البخارم  (ِٓ

 .بَتكت ، دار اؼبعرفة ، ؿبب الدين اػبطيب / 
 .فتح القدير اعبامع بُت فٍت الركاية كالدراية ؿبمد بن علي الشوكاين  (ّٓ
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دمشق ، ابة  دار، أضبد سعيد الدجوم ، فتح األخبلؽ يف مكاـر األخبلؽ  (ْٓ
 .ـُُٗٗسوريا 

نشر كالتوزيع عماف األردف لمكتبة كائل ل، خالد مقابلة .د، فن الداللة السياحية  (ٓٓ
 .ـََِٔ

بَتكت لبناف ، حياء الًتاث العريب دار إ، الفَتكزآبادم ، القاموس ايط  (ٔٓ
 .قُُْٕ،
 .بَتكت ، ابن منظور دار الصادر ، لساف العرب  (ٕٓ
 .القاىرة ، مؤسسو قرطبة ، بن حنبل  ضبدمسند اإلماـ أضبد ، أ (ٖٓ
كماؿ / ربقيق ، يب شيبة الكويف عبد ا بن ؿبمد بن أ، مصنف ابن أيب شيبة  (ٗٓ

 . الرياض ، مكتبة الرشد ، ق َُْٗطبعة األكذل ، يوسف اغبوت 
اؼبؤسسة العربية ، قصي حسُت . د،من معادل اغبضارة العربية اإلسبلمية  (َٔ

 .ـُّٗٗكت الطبعة االكذل لدراسات كالتوزيع كالنشر بَت 
الطبعة ، نشر لمركز الكتاب ل، رمضاف ابلكم .اعداد د ،خبلؽ اإلسبلـمن أ (ُٔ

 .ـُٗٗٗق ُِْٔاألكذل 
عبدا بن راشد . د،اػبدمة اؼبدنية كتطبيقاهتا يف اؼبملكة العربية السعودية مبادئ  (ِٔ

 .نشر لمكتبة اؼبلك فهد الوطنية ل، السنيدم 
، دار الدعوة ، ضبد الزيات كؿبمد النجار إبراىيم مصطفى كأ، اؼبعجم الوسيط  (ّٔ

 .ؾبمع اللغة العربية / ربقيق 
 .اجمللد الثاين ، ـبتصر تفسَت الطربم مد علي الصابوين  (ْٔ
ربقيق ، البن فارس أبو اغبسُت أضبد بن فارس بن زكريا  –معجم مقاييس اللغة  (ٓٔ

 .ـُٕٗٗ-قُّٗٗدار الفكر ، عبد السبلـ ىاركف / 
سياحة كاآلثار كىو منشور يف لمعجم اؼبصطلحات السياحية التابع للهيئة العامة ل (ٔٔ

 www.stguide.comموقع اؽبيئة 
كلية اغبقوؽ ، بو اغبسن أأسامة . د،السياحية كالفندقية   الوجيز يف التشريعات (ٕٔ

 .ـُٔٗٗجامعة حلواف الناشر دار الكتب القانونية ، 

 

http://www.stguide.com/
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نشر لدار طيبة ل، ؿبمود ؿبمد اػبزاندار ، ىذه أخبلقنا حُت نكوف مؤمنُت  (ٖٔ
                                 .   ـََِْقُِْٓكالتوزيع الطبعة التاسعة 

 :الدوريات 
 .قُُِْربيع األخر ِٓ، ُِٕٓؾبلة الدعوة العدد  (ٗٔ
كسبنح الًتاخيص إلرشاد السياحي ىيئة السياحة تنفذ برنامج ا" مقاؿ بعنواف  (َٕ

-www.alجريدة اعبزيرة ، ـ َُُِ/ِ/ِٔصادر بتاريخ " على اؼبعايَت بأ
jzirah.com 

صاحل " اؼبرشد السياحي ضركرم للرحلة السياحية اؼبتكاملة " مقاؿ بعنواف  (ُٕ
 www.stguide.com كاآلثارسياحة لموقع اؽبيئة العامة ل ،الراضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.al-jzirah.com/
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 ٔٗ...............................................................................الفهارس

 ٕٗ..........................................................................فهرس اآليات
 ٖٗ................................................................فهرس األحاديث كاآلثار
 ََُ................................................................فهرس اؼبراجع كاؼبصادر

 َُْ...................................................................فهرس اؼبوضوعات
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